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revised form 26 December 2014 Accepted 17 January 2015 Available online 28 February 2015 Keywords:
new students, reforestation, internet - social media The earth is getting older. Reforestation activity becomes
very urgent to conduct. Some members of society, one of whom are new students of Communication Science
of a state university in Madura island carried out this activity. They planted at least 3500 mangrove trees along
the foot of Suramadu bridge. They documented this activity and shared it through social media. It is
considered important for the new students to motivate other people to do similar thing. Yet, in fact this
research shows that the students documented and shared their acitivity through social media because this
activity is good to be shared, esecially in social media which has become the fastest media to share personal
matters. The interesting thing is that it is not only done by reguler students, but also done by students who
receive

"bidik misi"

scholarship. This phenomenon indicates that internet technology has been accepted openly by the students of

"bidik misi"

scholarship and reguler students. c 2015 AENSI Publisher All rights reserved. To Cite This Article: Dessy
Trisilowaty, Green Generation: Neo-Futurist and Technorealism. Aust. J. Basic & Appl. Sci., 9(7): 76-78, 2015
Background: A state university located in Madura island has just finished conducting the enrollment process
for new students last August 2014. In this moments, they introduced the new students how to give positive
contribution through reforesting the earth, i.e. planting mangrove trees along the foot of Suramadu bridge.
This activity, which aims to invite students to be more aware to the environment around them, involved all new
students including the students of Communication Science. Basically, new students who just start their study
in a university are like someone who just live in a new place. They interact with other students through
communication. They communicate common topic with others. When the students share common things, then
they can continue their communication to the more intensive one. Nowadays, people live in the information
era. Every day they deals every individual deals with technology. This is one of the characteristics of society
who live in this era. They use communication technology not only for communication but also for other
purposes. (Holmes, David, 2005) New students escpecially those whose major is communication science is a
group of individuals who cannot be seperated from communication technology. It is because technology help
them exchange messages with their friends. Accessing/using technology is quite costly especially for students
of bidik misi program. However, regular students also consider communicating using technology costly as well
in considering the fact that they still do not have their own income. This research is based on the importance
of communication among the new students of Communication Science in relation with the media used
nowadays especially the moment when they participated in planting the mangrove trees with the purpose of
reforesting the earth. By taking part in this activity the students show their awareness to keep the environment
green. Discussion: Internet and New students: Communication media grows rapidly in line with the people's
need in communication which has become one of the priority in their life. Human being is created as social
creature. They cannot live alone, but have to interact with others. Interaction can occur through
communication. Since communication is the basic need, people needs technology to allow them to
communicate with others in short time and with not only to one person but also to many people at once. This
fact bases the development of communication tools in our society. The development of communication of
technology which provides easiness to people in delivering messages is welcome warmly by members of
society. Recently technology becomes favorite as 77 Dessy Trisilowaty, 2015 Australian Journal of Basic and
Applied Sciences, 9(7) April 2015, Pages: 76-78 well as the focus for some people due to the fact that it
facilitates people to to share messages. In fact, this phenomenon does not happen to all people in Indonesia.
Still, it can be said that it happens to almost the majority of Indonesia people eventhough certain tribes in
some region still use direct/face to face communication. The easiness and rapidness offered by
communication technology make people prefer to communicating using it to communicating directly. People
feel easier and more comfortable when sharing information using technology. It makes them use the
technology more often than direct communication. This trend causes the face-to-face interaction among
people is getting fading. The irony is that sharing information through technology is more interesting to do
than sharing information directly in real life. This research indicates that among the new students of
Communication Science, 66% of 107 students have one cellphone; while the other 34% have 2 cellphones. It
means that all of them use technology as a media to share and deliver messages. Cellphone is not a new
thing for them, especially those who own two cellphone. In the information society, every individual
experiences an increase in the interaction with computer screen. The develop face-to-screem relation instead
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of face-to-face (Holmes, David, 2005). It is noted that 100% of the research sample posses social medi
facebook and 92% have twitter as well. From the 100% of the research sample, 89% put communication
using internet as their priority; whereas the other 11% chooses other activities. This condition proves that
Holmes' theory is applied to the new students. The new students consider that interacting through social
media is more important than other activities which have no relation with internet. Actually media has
influenced the way people think, feel, and behave. Mc Luhan, states that media has been determating
people's life (Nasrullah, 2014). It is reflected on the recent society. The majority of the people accept the
media penetration, yet they are not aware of the its future effect. The new students, as part of the society who
also get the advantage of communication technology, are people in the transition phase from senior high
school students to university students who will be shaped to become a qualified generation. With their
knowledge and skill, they are demanded to be able to interact with any level of sociecty. The students as part
of the society deserve to get more attention. Their characteristics as a generation who is capable of absorbing
new technology makes them easily accept not only the media but also its content and both negative and
positive effect.

" A key consequence of this development is that the mundane and routine find their way into the digitalized
archive as people record and share day-to- day lives, along with their personal preferences, political and
religious viewpoints, and reflections events almost as soon as they take place"

. (Nasrullah, 2012) As many as 107 new students who participated in the program of planting mangrove trees
stated that they documented the event by using cellphone and other equipment. However, they admitted that
exposing the event in the social media is not for the purpose of preservation. They documented and shared
the event because they considered it a new activity. Internet has connected millions of people from the whole
part of the earth in a new space. It is implicated on the the way people see the sexuality, the forms of
community, and even on self identity. In the internet era, when talking about virtual community, it is very
possible that people take part in the interaction with other people from the other part of the world every time,
even intimately, but it is also very possible that those people, in fact, have never met phisically. (Turkle, 1995)
1. According to official site of government, the program of

"bidikmisi"

is a program to help provide tuition fee to university students who live in a poverty and are unable to afford to
study in university. It is different from the other scholarship given to students who have good academic record.
Nevertheless, academic achivement also becomes one of the requirements to assure that the receiver of bidik
misi scholarship have truly willingness to finish their study. (Information on www.dikti.go.id) As many as 40
respondents of this reasearch are the receiver of bidik misi scholarship. They cannot be seperated from
internet either. They also have social media and join the green activity to plant mangrove trees. Yet, they did
not expose their activity to public for the reason of taking part in greening the earth. Sharing the photos of their
activity in social media was for personal purpose. They spend more than one hour interacting with others
through internet which means that they pay attention on the cyber world although accessing it needs money.
The other implication that can be drawn from this phenomenon is that they ignore direct communication, or at
least put it not in the first priority. Research Method: Approach and Object of the Research: This reasearch is
a descriptive study case which includes in public research. It applies qualitative approach. The object
observed is the influence of internet especiallay social media on the new students' life who just conducted a
reforestation by planting mangrove trees in Madura island. The unit analysis is communication using media,
i.e. internet. Research Subject: 78 Dessy Trisilowaty, 2015 Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
9(7) April 2015, Pages: 76-78 The subject of this reasearch is all new students of Communication Science in
one of the states university in Madura island who particapted in the activity of planting mangrove trees and
posted their activity in the social media. The sample is all students who joined the activity, documented their
activity, and posted it in the social media. Procedure of Collecting Data: The steps in collecting data were
determining the aspects of communication using internet as the media, selecting the new students as the
population and obtaining the sample which meet with the criteria. Data collection was carried out in one week
by doing survey and distributing questionaire. A semi-structure interview was done to support data analysis so
that it can be done deeply. Result: Internet is a media whose penetration is accepted or welcome openly by
the society. It happens to all members of society, even the new students. The result of this research proves
that the majority of the new students, as part of the society, accept this media. Some of the people who learn
about communication view cyber world important seen from their intensification in interacting in social media
and internet. It happens to all students including those of bidik misi program. They cannot be excluded from
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the survey that proves that social media and internet get their attention more than others. Students who
receive this scholarship are usually those who spend their time more to study as one of the requirement of
bidik misi scholarship is academic achievement. However, the reality shows that such students are exposed
with internet, especially social media for more than two hours. It indicates that time is not important when they
have already been busy doing things with internet. This phenomenon occured when they carried out
reforestation program as well. They did not view this event as an event which is appropriate to be published as
an effort to preserve the environment, but just as a new activity which was good to be shared in public. It is in
line with Mc Luhan's statement that technology has been determining the society's life. They prefer doing
activity which is related to internet or social media to doing direct communication with others. It means they do
not realize that internet has seperated them with social interaction. As a result, slowly but surely they will
become neo futurist (Wilhelm, 2003). In fact, new students, both students of bidik misi program and students
of regular program, should be critical in facing the deelopment of comunication technology to help share and
exchange information among them. This is the generation of technorealism (Wilhelm, 2003). REFERENCES
Holmes, David, 2005. Communication Theory: Media, Technology and Society. London, Thousand Oaks,
New Dehli: SAGE Publications, pp: 196. Information on www.dikti.go.id Nasrullah, Rulli, 2012. Intercultural
Communication in the Cyber Culture Age. Jakarta: Kencana, pp: 81. Nasrullah, Rulli, 2014. Research and
Theory (Cybermedia). Jakarta: Kencana. Turkle, Shirley, 1995. Life on Screen. New York: Simon & Schuster,
pp: 9. Wilhelm, G. Anthony, 2003. Democracy in the Digital Age. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
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HEALTH COMMUNICATION PATTERN OF RURAL COMMUNITY IN EAST JAVA: STUDY AT GRESIK,
LAMONGAN AND BOJONEGORO DISTRICT

Tatag Handaka1, Dessy Trisilowaty2, Hetti Mulyaningsih3

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi (1&2), Staf Pengajar Jurusan Sosiologi (3) 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya – Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang PO Box. 2 Kamal, Bangkalan, Madura

E-mail: tatag_h@yahoo.com; dessy.t@hotmail.com; hetti.mulyaningsih@gmail.com

ABSTRAK. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan di pedesaan Jawa Timur masih
rendah, khususnya kesehatan jamban/kakus. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah fasilitas jamban/kakus tidak
sehat (unimproved) yang masih banyak. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah
melakukan berbagai strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan kesehatan. Promosi kesehatan ini
dilakukan oleh petugas Puskesmas melalui komunikasi antar personal, komunikasi kelompok dan komunikasi
massa. Penelitian tentang pola komunikasi ini dapat dijadikan dasar bagi institusi kesehatan
(Dinkes/Puskesmas) untuk menyampaikan pesan kesehatan agar lebih efektif. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme (constructivism paradigm).
Paradigma dan metode ini digunakan untuk menemukan pemahaman individu atas realitas sosial yang
mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (socially meaningful action). Temuan penelitian menunjukkan
bahwa pola komunikasi antar personal petugas Puskesmas dengan penduduk biasanya dilakukan di rumah,
Posyandu dan PKK. Pola komunikasi kelompok dilakukan petugas Puskesmas dengan penduduk di
pertemuan PKK, Posyandu, pengajian, tahlilan , istighasah dan warung kopi. Pola komunikasi massa lebih
banyak dilakukan melalui media radio, poster, pamflet, brosur , leaflet, buku dan media pertunjukkan
tradisional (ludruk dan tayub) . Kesimpulan penelitian adalah Dinkes/Puskesmas bisa menggunakan pola
komunikasi secara terpisah, tapi bisa juga semua pola komunikasi diintegrasikan untuk menyampaikan pesan
kesehatan . 

Kata-kata kunci (Key words): pola komunikasi kesehatan, promosi kesehatan, masyarakat pedesaan

ABSTRACT. Awareness of health sanitation in rural East Java was still low, especially health latrine. This was
indicated by teh number of unsanitary latrines which were still many. Local government through Public Health
Office has done a variety of communication strategies to convey health messages. Research about
communication patterns could be used as the basic for health institution (Public Health Office /Public Health
Center) to deliver health messages to become more effective. The research method was used descriptive
qualitative with constructivism paradigm. Paradigm and this method were used to find an individual’s
comprehension of social reality which were they found in daily l ife. The result showed that the pattern of
interpersonal communication was conducted by Puskesmas with society who were at home, Posyandu and
PKK. The pattern of group communication was conducted by Puskesmas workers with society at PKK,
Posyandu, pengajian, tahlilan, istighasah and coffee shop. The pattern of mass communication was mostly
done through the media such as radio, posters, pamphlets, brochures, leaflets, books and traditional
entertainment media (ludruk and tayub). Conclusion of the study was Public Health Office and Puskesmas
could use communication patterns individually, but also could use all communication patterns which were
integrated to convey health messages.

Keywords: patterns of health communication, health promotion, rural communities
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PENDAHULUAN

Salah satu aspek kesehatan masyarakat adalah kesehatan jamban/kakus. Kesehatan jamban/kakus masih
belum mendapat perhatian yang baik dari masyarakat pedesaan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten
Gresik, Lamongan dan Bojonegoro. Meskipun Pemerintah Daerah sudah berusaha untuk memberikan
program komunikasi kesehatan melalui Dinas Kesehatan ( Bagian Promosi Kesehatan/ Promkes dan
Kesehatan Lingkungan/Kesling) serta Puskesmas, namun masih cukup banyak ditemukan jamban/kakus tidak
sehat di ketiga wilayah itu . 

Hasil penelitian Water and Sanitation Program World Bank (WSP-World Bank) tahun 2010 di pedesaan Jawa
Timur menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat pedesaan masih rendah terhadap aspek
kesehatan tersebut. Sebagian masyarakat pedesaan di ketiga wilayah tersebut yang menjadi populasi
penelitian, masih belum menganggap kesehatan jamban/kakus sebagai suatu bagian perilaku hidup yang
penting.

Kesehatan jamban/kakus harus dikomunikasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mendapat
pemahaman dan kesadaran tentang arti pentingnya. Pesan-pesan tentang kesehatan tersebut bisa
dikomunikasikan melalui berbagai macam konteks. Bisa melalui konteks komunikasi anta r personal,
komunikasi kelompok atau komunikasi massa. 

Data masyarakat pedesaan Jawa Timur yang memiliki fasilitas kakus/jamban tidak sehat (unimproved) bisa
dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1.

Jumlah Jamban/Kakus Tidak Sehat (Unimproved)

No

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Jamban/Kakus Unimproved

1

Bojonegoro

Kapas

Bakalan

305

Gondang

Pajeng
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282

Temayang

Papringan

153

Jono

175

2

Gresik

Wringin Anom

Kesamben Kulon

557

Pedagangan

405

Sumengko

209

Kepuh Klagen

348

Sembung

530
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3

Lamongan

Modo

Modo

71

Turi

Ngujungrejo

239

Karangbinangun

Karangbinangun

81

Sumber diolah dari: WSP-World Bank (2010) 

Jumlah total jamban/kakus tidak sehat (unimproved) di K abupaten Bojonegoro ada 1 .296 buah, di
Kabupaten Lamongan ada 777 buah dan di K abupaten Gresik 5.640 buah. Data ini bisa dijadikan sebagai
salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan
kakus/jamban yang masih rendah tadi. 

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kesehatan (health communication). Definisi komunikasi

kesehatan sebenarnya melekat pada hubungan konseptual antara ”komunikasi” dengan ”kesehatan”, sehingga
k onsep komunikasi memberikan peranan pada kata yang

mengikutinya. Komunikasi kesehatan meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Proses komunikasi manusia
(human communication) d emi mengatasi masalah kesehatan; (2) Komunikasi yang sama dengan komunikasi
pada umumnya, yaitu ada komunikator kesehatan, komunikan, pesan, media, efek, ada konteks komunikasi
kesehatan; (3) Beroperasi pada level atau konteks komunikasi seperti komunikasi antar personal, kelompok,
organisasi dan komunikasi massa; (4) B elajar memanfaatkan strategi komunikasi; (5) Belajar tentang
peranan teori komunikasi dalam penelitian dan praktik yang berkaitan dengan promosi

keseh atan dan pemeliharaan kesehatan; (6) Penyebarlua san informasi tentang

kesehatan; (7) Pemanfaatan media dan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dalam pen yebarluasan
informasi kesehatan; (8) Pendekatan yang menekankan usaha mengubah perilaku audiens agar mereka
tanggap terhadap masalah terte ntu dalam satuan waktu tertentu (Liliweri, 2009: 163). Adapun konteks
komunikasi kesehatan dapat disebutkan sebagai berikut : 

Komunikasi Antar Pribadi

Teori komunikasi antar pribadi yang digunakan dalam penelitian ini adalah symbolic interactionism dari
George Herbert Blumer. Blumer menyatakan bahwa ada tiga prinsip dasar dalam teori interaksionisme
simbolik yaitu : meaning, language, dan thought. Ia mengatakan bahwa meaning adalah ketika manusia
bertindak atau menyikapi orang/sesuatu berdasarkan makna yang mereka pahami dari individu atau sesuatu
tersebut. 
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Premis yang kedua yaitu language , maksudnya makna yang muncul atau dapat diketahui dalam interaksi
sosial antara individu dengan individu yang lain. Makna dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Sedang
premis yang ketiga adalah thought, yaitu sebuah interpretasi individu atas simbol dimodifikasi melalui proses
pemikirannya sendiri. Interaksionisme simbolik menggambarkan pemikiran sebagai sebuah percakapan
dengan dirinya sendiri (inner conversation/dialogue), Mead menyebut hal ini sebagai pemikiran (minding) (
Griffin, 2006: 56-60).

Komunikasi Kelompok

Teori komunikasi kelompok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Groupthink Theory (teori pikiran
kelompok) dari Irving Janis. Hipotesis dalam groupthink dikembangkan Janis dari pengujian secara detil
tentang efektifitas pembuatan keputusan kelompok. Konsep penting dalam teori ini adalah kohesivitas
(cohesiveness), yaitu tingkat saling pemahaman antar individu yang menjadi anggota kelompok. Semakin
tinggi tingkat kohesivitas kelompok, maka semakin tinggi pula tingkat tekanan (pressure) kelompok pada
individu yang menjadi anggota kelompok ter sebut (Littlejohn & Foss, 2008: 241-243). 

Komunikasi Massa

Teori komunikasi massa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cultivation Theory dari George Gerbner.
Menurut teori ini, televisi/media adalah tempat sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, ia
mendominasi lingkungan simbolik kita, menggantikan pesan tentang realitas untuk pengalaman personal dan
makna lain tentang dunia (McQuails, 2000: 283). Televisi/media sebagai lingkungan simbolik tempat dimana
kita tinggal, sebuah lingkungan yang mengultivasi cara pandang secara spesifik ( McQuails, 2002: 251). 

METODE P ENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme (constructivism paradigm). Asumsi-asumsi paradigma
konstruktivisme adalah: (1) Segala tindakan manusia merupakan bentuk komunikasi;

(2) Pengorganisasian dan pembuatan keputusan pada dasarnya adalah fenomena komunikasi; (3) Identifikasi,
sosialisasi, aturan komunikasi, dan kekuasaan semuanya adalah proses komunikasi; (4) Proses-proses
pengorganisasian, pembuatan keputusan, dan pengaruh menggambarkan dan menunjukkan bagaimana
komunikasi ini melakukan berbagai hal dan berbicara tentang cara bagaimana melakukan hal-hal tersebut; (

5) Budaya dalam komunikasi mencerminkan realitas-realitas yang dihayati bersama dan bagaimana realitas-
realitas tersebut membentuk peristiwa-per istiwa tertentu (Neuman, 2000: 115).

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah
(naturalistics setting) . Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala,
dan mencatatnya dalam buku observasi.

Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan/analitis, tetapi juga memadukan/sintetis. Bukan saja melakukan
klasifikasi, tetapi juga organisasi (Rakhmat, 1999:

185).

Penelitian kualitatif mendasarkan diri pada aspek reflective. Dimana kedudukan suatu penelitian bersifat
meggali interpretasi subyek. (Lindlof, 1995: 296). Aspek yang lebih penting adalah dapat mencerminkan sifat-
sifat realitas lebih tepat, pemahaman yang benar/otentik tentang aspek budaya yang diteliti (Denzin & Lincoln
, 2000: 374).

Hubungan teori/konsep dengan data empirik bersifat exploratory, teori dimunculkan atas data empirik. Sifat
exploratory juga berarti hubungan teori dan data memberikan pengertian yang mendalam, kemampuan untuk
memahami secara komprehensif meng enai situasi masalah penelitian (Malhotra, 1999: 293).

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Masyarakat pedesaan yang belum memiliki jamban/kakus sehat (improved), masih banyak melakukan buang
air besar di sungai atau jamban yang digali di kebun. Kondisi ini tentu sangat berpotensi bagi munculnya
bermacam penyakit, seperti : diare, demam berdarah dengue (DBD), penyakit kulit, kolera, disentri dan lain-
lain. 

Salah satu usaha Dinas Kesehatan/Dinkes untuk menghadapi persoalan ini adalah dengan melakukan
komunikasi kesehatan pada masyarakat. Komunikasi kesehatan telah dilakukan Dinkes ( Promkes/Kesling)
melalui Puskesmas yang berada di wilayahnya. Pesan komunikasi yang disampaikan oleh Dinkes ke
Puskesmas selain kesehatan jamban/kakus, juga meliputi kesehatan lingkungan, air bersih, bahaya rokok,
kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, edukasi gizi, cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan program
kesehatan lainnya. 

Dinkes secara teratur melakukan komunikasi dengan Puskesmas di daerahnya, hal ini dilakukan agar ada
kesinambungan pesan kesehatan. Puskesmas kemudian melanjutkan pesan kesehatan ke Desa-desa, dan
dari Desa dikomunikasikan ke masyarakat. Proses komunikasi kesehatan ini memiliki beberapa konteks, yaitu
:

Komunikasi Antar Personal

Komunikasi antar personal antara petugas Puskesmas dengan Ibu-ibu lebih banyak dilakukan di keluarga.
Petugas Puskesmas secara rutin mengunjungi Ibu-ibu di rumah masing-masing. K eluarga merupakan tempat
dimana komunikasi antar personal paling banyak dilakukan oleh petugas Puskesmas dan masyarakat. Selain
itu, komunikasi antar personal juga dilakukan saat pertemuan Posyandu dan PKK. 

Kegiatan Posyandu dan PKK sudah terjadwal dengan baik di tiap-tiap Desa/RT. Misalnya di desa Kepuh
Klagen (Gresik) , Posyandu sudah dibagi ke Dusun, pelaksana Posyandu dikelola masing-masing Dusun dan
dilakukan secara bergiliran pada tengah bulan. Demikian juga di Desa Ngujungrejo ( Lamongan) dan Desa
Bakalan ( Bojonegoro), Posyandu dan kegiatan PKK dilakukan secara teratur oleh Ibu-ibu dan biasanya
dilakukan di Balai Desa. Petugas Puskesmas memberikan konseling untuk Ibu-ibu tentang berbagai
persoalan kesehatan dalam kesempatan seperti ini . Baik pesan kesehatan tentang jamban/kakus,
pembiasaan cuci tangan pakai sabun, buang air di wc, bahaya merokok m aupun edukasi gizi. Pola
komunikasi antar personal dapat digambarkan dalam bagan berikut: 

Bagan 1.

Pola Komunikasi Antar Personal

komunikator pesan komunikan

feedback

rumah penduduk

pertemuan PKK

pertemuan

posyandu
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Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok di kalangan penduduk, terutama Bapak-bapak, lebih banyak terjadi di sawah/tambak
dan juga di warung kopi. Sebagian besar penduduk di daerah Gresik, para Bapak lebih suka ngobrol dan
cangkruk di warung kopi. Sebagian besar harinya sudah digunakan untuk bekerja di sawah/tambak. Sehingga
Bapak-bapak menggunakan waktu sore atau malam untuk ngobrol/cangkruk di warung kopi. Petugas
Puskesmas menggunakan momen ini untuk menemu i Bapak-bapak di warung kopi , kemudian menyisipkan
obrolan tentang pesan kesehatan. 

Petugas Puskesmas lebih banyak menggunakan kegiatan Posyandu dan PKK untuk melakukan komunikasi
kelompok dengan Ibu-ibu . Selain PKK dan Posyandu, kelompok yang terlibat dalam komunikasi kesehatan
ini adalah Unit Kesehatan Sekolah (UKS). UKS didirikan di sekolah-sekolah, karena di Desa maka UKS
didirikan di Sekolah Dasar (SD). Pesan komunikasi kesehatan yang disampaikan petugas adalah CTPS,
karena sasarannya lebih banyak ke anak- anak. Namun program CTPS ini terkendala oleh fasilitas, misalnya
pengadaan wastafel, sabun, serbet dan saluran air. 

Dinkes juga mendekati pemuka/tokoh masyarakat dalam melakukan komunikasi kelompok. Opinion leader ini
sering memudahkan Dinkes dalam menyampaikan pesan komunikas i kesehatan, karena pengaruh sosial
budaya yang dimiliki oleh opinion leader tersebut. Sehingga masyarakat lebih mudah menerima pesan
kesehatan Dinkes dan Puskesmas. Komunikasi kelompok yang dihadiri oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah
pada saat diadakan pengajian, tahlilan, yasinan dan istighasah. Pola komunikasi kelompok dapat
digambarkan dalam bagan berikut :

Bagan 2.

Pola Komunikasi Kelompok

komunikator pesan khalayak

feedback

https://Plagiarism-Detector.com             8/11



id: 7Plagiarism detected: 5.23% http://docplayer.info/amp/48540496-...

id: 8Plagiarism detected: 17.38% http://docplayer.info/amp/48540496-... + 4 more resources!

pengajian/tahlilan/yasinan/istighasah

warung kopi

pertemuan PKK/

posyandu

Komunikasi Massa

Media yang sudah digunakan oleh Dinkes Gresik adalah Radio Komunitas Pemerintah Daerah (RKPD), acara
ini dikemas dalam b entuk dialog interaktif. Dinkes memberikan materi kesehatan dalam tayangan acara
kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan audiens. Namun radio ini sekarang sudah tidak beroperasi,
kemudian dilanjutkan ke sebuah radio swasta (Suara Giri FM). Format aca ra masih tetap sama seperti di
RKPD. 

Dinkes juga menggunakan media cetak seperti poster, brosur, pamflet, leaflet dan buku. M edia tradisional
juga digunakan yaitu ludruk dan tayub. Dinkes mendesain tema acara/ lakon tentang pesan kesehatan,
kemudian dalang/aktor ludruk dan tayub menerjemahkan tema kesehatan tersebut dalam dialog dan lakon.
Ludruk dan tayub ini digemari masyarakat karena media tradisonal ini dekat dengan rakyat dan hidup di
tengah-tengah lingkungan sosial budaya mereka. Pola komunikasi massa dapat digambarkan dalam bagan
berikut:

Bagan 3.

Pola Komunikasi Massa

media khalayak

media cetak (pamflet,brosur,poster,leaflet,buku)

radio (swasta

dan RKPD)

media tradisional (ludruk dan tayub)
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SIMPULAN/REKOMENDASI

Dinkes dan Puskesmas bisa menggunakan pola komunikasi secara terpisah, tapi bisa juga semua pola
komunikasi diintegrasikan untuk menyampaikan pesan kesehatan (jamban/kakus, kesehatan lingkungan, air
bersih, bahaya rokok, kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, penyakit menular, cuci tangan pakai sabun
(CTPS) dan program kesehatan lainnya). Masing-masing pola komunikasi kesehatan memiliki karakter
komunikan berbeda.

Komunikan dalam pola komunikasi antar personal lebih banyak Ibu-ibu karena Bapak-bapak tidak ada di
rumah dan tidak terlibat dalam kegiatan PKK dan Posyandu . Pola komunikasi kelompok yang ada di warung
kopi, semua khalayak adalah Bapak-bapak. Khalayak komunikasi kelompok yang terdiri dari Bapak dan Ibu
ada pada pola komunikasi kelompok di pengajian dan istighasah. Media cetak lebih banyak diterima dan
dibaca oleh Ibu-ibu. 

Rekomendasi penelitian adalah Dinkes dan Puskesmas sebaiknya lebih mengintegrasikan berbagai pola
komunikasi kesehatan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Dinkes dan Puskesmas selain menyampaikan
pesan komunikasi kesehatan, juga perlu untuk mengawal pesan dan memastikan bahwa pesan sampai
kepada khalayak. Selama ini Dinkes telah melakukan komunikasi dengan Puskesmas, kemudian Puskesmas
yang akan meneruskan ke Desa, baik melalui Puskesmas Pembantu ( Pustu), Posyandu, Pondok Kesehatan
Desa (Ponkesdes) maupun PKK. Bila melihat alur ini, maka pesan komunikasi kesehatan akan sampai
kepada masyarakat seperti yang diharapkan oleh Dinkes.

Namun kenyataannya, tidak semua pesan kesehatan sampai ke masyarakat, Desa/Posyandu sering t idak
mengetahui pesan kesehatan tersebut. Padahal Dinkes dan Puskesmas sudah merasa menyampaikan pesan
tersebut, yang biasanya melalui sosialisasi di Desa. Gejala ini jamak terjadi, mengingat jarak hirarki dalam
komunikasi organisasi panjang dan m elibatkan banyak struktur dan sistem.

Semua struktur dan sub-struktur dalam organisasi harus turut memonitor da n mengevaluasi pesan
kesehatan, sehingga pesan itu benar-benar bi sa dipastikan sampai kepada khalayak/masyarakat. Selain itu
juga penting untuk memastikan bahwa makna/persepsi pesan kesehatan yang ada dalam khalayak sama
seperti apa yang diinginkan o leh Dinkes dan Puskesmas. 

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada DP2M DIKTI yang telah membiayai penelitian ini melalui skema
penelitian strategis nasional (Stranas). 
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sehingga dengan mudah dapat dikurangi dan kemudian ditranfer. Namun tidak menutup kemungkinan
datanya juga ditambah bahkan kasus yang menempa artis adalah dimodifikasi foto mereka. Disebar dengan
keadaan yang terkadang memalukan. Merugikan orang lain, inilah salah satu sisi negatif digitalisasi media.
Melek media dan cerdas media, itulah yang kita butuhkan untuk menghadapi media baru yang harus dengan
penuh waspada dan bijaksana kita hadapi. Kata kunci: digitalisasi media, media baru, internet. Pendahuluan
Zaman telah berubah, mesin informasi bergerak dengan sangat cepat. Saat ini, media- media baru seperti
situs berita online, social media, hingga broadcast message, seakan mengungguli media-media
'konvensional' karena faktor kemudahan dalam mengakses ketiganya. Efeknya informasi menjadi tak
terbendung, mengalir kemana-mana dan bisa membuat kita bingung, mana yang benar dan mana yang salah.
Masalahnya, kehidupan manusia modern tidak mungkin lepas dari media. Demikian penjelasan anggota
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sekaligus dosen komunikasi Universitas Indonesia Nina Mutmainnah dalam
wawancaranya dengan salah satu media cetak ternama. Sejak media massa tumbuh, ada ketergantungan
orang pada media. Lalu, media ini kemudian berkembang seiring majunya teknologi komunikasi (Femina
majalah wanita dewasa edisi 39). Perkembangan teknologi komunikasi juga mengantarkan kita pada era
digital yang kesemuanya serba dapat di 'bagi' ke pihak lain, data diperkecil maupun data dirubah sebagian,
lalu membentuk sebuah jaringan yang dulunya oleh McLuhan disebut dengan desa global atau Global Village
dimana jarak sudah diterobos untuk saling berhubungan dalam pertukaran informasi tentang apapun. Angka,
kata, gambar, suara, data, dan gerak adalah hal yang sudah sangat biasa ditransfer dengan mudahnya di era
digital. Kesemuanya didukung oleh semakin berkembangnya teknologi. Gadget yang jaman sekarang sudah
bukan milik kalangan ekonomi menengah keatas namun mereka yang memiliki kantong tipis pun dapat
memilikinya karena begitu sangat pesatnya perkembangan teknologi dalam mendukung lalu lintasnya arus
informasi di jaman sekarang. Alat canggih mulai menyebar ke berbagai kalangan. Mulai dari I Pad yang
harganya selangit hingga tablet keluaran terbaru namun terjangkau harganya. Hal ini dikarenakan kita
pengguna media pada saat sekarang lebih menyukai 'cara cepat'. Media tersebut memberikan jalan keluar
untuk kebutuhan kita. Kebutuhan akan media yang dapat mendukung dalam karir mereka yang mobilitas
tinggi dan terjebak macet hingga anak sekolah dasar yang ingin hiburan baru berupa game yang paling gres.
Instan adalah kata yang tidak asing lagi di masa sekarang disebabkan oleh begitu sibuknya kita dengan
kegiatan sehari-hari dan hiruk pikuknya negeri yang memaksa kita mencari hiburan baru. Datanglah sebuah
nama jejaring yang menawarkan begitu banyak kemudahan dalam berinteraksi tanpa mengenal jarak.
Bernostalgia dengan kawan lama seperti terbentuknya komunitas baru teman jaman waktu kuliah, waktu
sekolah dan komunitas yang mendukung kita tetap berkoneksi dengan siapapun yang kita inginkan. Begitu
derasnya arus informasi memaksa kita untuk mengetahui ribuan fakta baru dengan tujuannya masing-masing.
Beberapa yang bisa memilah maka akan dengan sigap mempersiapkan 'kotak sampah' untuk informasi yang
tidak penting bahkan hanya iseng. Namun yang tidak mampu akan menerimanya mentah dan yang lebih
mengkhawatirkan membaginya kepada konsumen lain meskipun informasinya belum terbukti benar. Inilah
realita yang sedang terjadi di sekitar kita. Munculnya media baru yakni internet yang memberikan banyak
kemudahan dalam bentuk digital yang memungkinkan bertemunya data berupa angka, kata, gambar, gerak
dan lainnya dapat diakses sebanyak mungkin dan dibagikan kembali kepada pihak lainnya tanpa ada kendali
yang jelas siapa yang bertanggung jawab akan kebenaran atau bahkan ketidak jelasan akan informasi yang
dibagikan. Namun tidak hal negatif saja yang ditonjolkan, media yang mempertemukan interaksi dua manusia
atau lebih dalam waktu yang tak terhingga dan jarak yang sudah bukan masalah lagi telah meretaskan satu
gagasan untuk menggalang dana bagi mereka yang tidak mampu namun membutuhkan dukungan secepat
mungkin. Era digital menghadapkan kita pada dunia media yang baru. Paparan berita bukan lagi melalui
televisi, surat kabar dan majalah tetapi juga media digital yang memberikan banyak keunggulan, seperti akses
yang mudah dan kecepatannya menyebarkan informasi. Kian maraknya social media juga bisa jadi senjata
yang lebih berbahaya karena sifatnya cepat dan interaktif. Karena interaktif itulah yang membuat orang
menjadi lebih provokatif menurut Ignatius Harry seorang pakar media dan direktur eksekutif LSPP.
Kecanggihan photo editing kian melengkapi derasnya arus informasi di era media baru ini. Salah satu
korbannya sebut saja seorang artis dangdut yang baru terbit di dunia keartisan. Sasaran empuk bagi mereka
yang bermaksud tidak baik dan mengganggu ketenangan orang lain. Foto dengan mudah dimanipulasi untuk
menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya. Lain halnya dengan manipulasi data hingga
perusakan yang bisa terjadi dan mungkin yang paling ekstrem. Tahun 2008, FBI bekerja sama dengan polisi
Belanda dan Australia akhirnya berhasil menangkap seorang cracker remaja yang telah menerobos 50ribu
komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia. Aksi tersebut, cracker bernama Owen Thor
Walker itu telah meraup uang sebanyak Rp. 1,8 triliun. Cracker yang berusia 18 tahun yang masih duduk di
bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminalnya diselidiki sejak tahun 2006. Tambahan tuduhan atas
dirinya adalah mengakses komputer dengan tujuan tidak jujur dalam dua hal, merusak atau menganggu
sistem komputer, memiliki software untuk melakukan kejahatan dan tambahan dua tuntutan untuk mengakses
sistem komputer tanpa otoritas (Juju, 2010:77). IP atau yang dikenal dengan alamat komputer dari Indonesia
juga sempat diblokir oleh situs belanja online akibat dari 20 persen transaksi melalui internet dari Indonesia
adalah hasil carding. Target kejahatan jenis ini adalah negara kaya yang sering berbelanja online
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menggunakan kartu kredit. Sehingga mereka yang bisa mengintip nomer kartu kredit dan mempergunakannya
untuk kepentingnnya sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan bagi mereka yang ingin belanja secara bersih
dan legal karena formulir online shop tidak lagi mencantumkan nama Indonesia pada tokonya. Itu artinya
yang berasal dari Indonesia tidak lagi dapat berbelanja disana (Juju, 2010:76). Semua fakta diatas adalah
konsekuensi adanya teknologi yang mendukung munculnya media baru. Manusia semakin kreatif dalam
mengemas semua tindakan dalam kegiatan dunia maya. Kita dipaksa menerima hal baru dengan
pemahaman super. Karena mereka yang tidak paham teknologi mau tidak mau harus dengan cepat 'akrab'
dengan teknologi terbaru. Dituntut pula paham sehingga saat menemui hal baru dan yang sudah dimanipulasi
(sesuai dengan karkteristik media baru) beberapa orang mengambil langkah percaya. Padahal informasi yang
sedang beredar tidak benar. Pembahasan Dalam perkembangannya media massa tumbuh menjadi industri.
Terdapat pasar yang cukup besar dalam industri media. Terlebih saat ini dinyatakan sebagai the information
age, kebutuhan masyarakat akan informasi cukup tinggi. Era ini muncul karena adanya pengaruh yang kuat
dari ekonomi serta perkembangan yang pesat di dunia teknologi informasi dan teknologi komunikasi sehingga
media tumbuh dalam model yang kapitalistik (Griffin,2003:368). Masa ini ditandai dengan: 1. Dijadikannya
informasi sebagai komoditas 2. Munculnya media baru dan terjadi penggabungan media 3. Berpengaruhnya
ekonomi dan pasar Perubahan ini tentu saja mempengaruhi pola di dalam media. Terjadi perdebatan tentang
moral ethics media; antara kebutuhan untuk mempetahankan keberadaan industri media dan bagaimana
media memberikan informasi bagi masyarakat (Alvin, 203:16). Faktanya, informasi menjadi sesuatu yang
dapat dipolitisasi sesuai dengan maksud yang menyebarkan informasi. Hal tersebut menjadi bukan informasi
yang akurat lagi mengingat ada kepentingan tersendiri. Ditambah dengan kemajuan teknolgi komunikasi
terkini yang mendukung kian cepatnya sebuah informasi menyebar hingga ke pelosok tanah air. Hal tersebut
pula yang membuat sebuah majalah perempuan dewasa (Femina) mengadakan survey pada bulan
September 2012 pada 100 responden berkaitan dengan digitalisasi media dalam pencarian informasi.
Hasilnya 92% responden mengecek kembali kebenaran informasi yang mereka terima dari media sosial. Ini
berarti masyarakat kita sudah cukup paham dalam mengakses media terutama media sosial. Perkembangan
media online kemudian mempengaruhi media lama (terutama cetak), karena banyak pasar mereka beralih ke
media online. Hal ini terjadi karena menjadi fakta bahwa telekomunikasi telah menjadi bagian dari hidup dan
sumber sosial untuk mempromosikan dan memperluas ruang publik (Barnow, 1997:157). Hal ini dibuktikan
dengan survey yang menyebutkan bahwa 83% dari 100 responden memilih portal sebagai media andalan
untuk mencari informasi. Masyarakat kian rajin mengakses informasi yang hanya memerlukan waktu sedetik
untuk menampilkannya. Terlebih dalam prosesnya tidak memerlukan banyak biaya bahkan gratis.
Pertumbuhan web sebagai media online semakin meningkat. Setidaknya terdapat dua faktor yang menjadikan
web melonjak tinggi. Pertama, karena teknologi dan infrastruktur sudah menyebar dalam jumlah besar di
masyarakat khususnya telepon dan komputer. Kedua, web juga multifungsi dan internet juga fungsi yang
meluas. Selain itu, web pada awalnya gratis karena penyediaan akses internet dilakukan oleh pemerintah dan
perusahaan non profit (Carveth, 2004:270). Banyak orang bingung dengan pembiayaan sebuah media online.
Darimana media online menghidupi dirinya. Kebingungan ini wajar saja muncul karena hampir semua
pengakses media online tidak membayar ketika membaca media online tersebut. Menurut Rod Carveth,
keuntungan media online di dapat dari tiga pos yaitu: layanan pelanggan (service subscriber), iklan online
(online advertising), pembayaran content (pay-per-content) (Alison, 2004:271). Media online mulai
membuktikan kejayaannya. Untuk pertama kalinya, pendapatan iklan dan pembaca online telah melampaui
surat kabar cetak. Dari laporan terbaru, Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism,
pendapatan iklan online di Amerika Serikat menyalip pendapatan iklan di surat kabar pada tahun 2010. Studi
ini juga menemukan bahwa lebih banyak orang -46 persen orang Amerika yang disurvei- mengatakan mereka
mendapatkan berita online setidaknya tiga kali seminggu, melawan 40 persen yang mengatakan mereka
mendapatkan berita dari koran dan situs pendamping media mereka.

"Migrasi ke Web mengalami percepatan,"

kata Tom Rosenstiel, Direktur Project for Excellence in Journalism.

"Penerapan pada komputer tablet dan penyebaran smartphone lebih mempercepat lagi."

Temuan terbaru menunjukkan bahwa surat kabar sedang menderita. Tidak hanya dari krisis ekonomi, tetapi
juga karena banyak orang yang memilih untuk membaca berita dan informasi melalui online, dan pengiklan
mengikuti mereka. Pendapatan iklan koran pada tahun 2010 turun 46 persen dalam empat tahun, atau sekitar
US$ 22,8 miliar, dengan tambahan lebih dari US$ 3 miliar untuk iklan online. Sementara iklan online
mencapai US$ 25,8 miliar pada tahun 2010.
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"Ini sebuah tantangan untuk organisasi berita bahwa
banyak dari belanja iklan online ini, 48 persen adalah iklan pencarian, sedikit yang berita keuangan,"

menurut penelitian itu (faktaberita.com). Kemudahan dalam memiliki sebuah website membuat para penjual
beralih ke media online yakni belanja online. Sebut saja tokobagus.com selain berkembang di website ia juga
beriklan di televisi. Masyarakat juga berbondong-bondong membuat website sendiri untuk mendesain toko
online mereka. Belanja dalam bentuk ini merupakan alternatif jitu bagi mereka yang membutuhkan barang
maupun jasa namun tidak mau terjebak oleh jarak terutama yang terjebak macet. Sejarah kemunculan media
online di Indonesia dimulai oleh majalah Mingguan Tempo pada Maret 1996. Alasan pendirian Tempo waktu
itu adalah semata-mata agar media itu tidak mati karena media cetak Tempo pada saat itu sedang dibredel.
Dalam segi bisnis, Detik.com adalah pioneer media online di Indonesia. Server detikcom sebenarnya sudah
siap diakses pada 30 Mei 1998, namun baru mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998 (majalah
Tempo Edisi Ulang Tahun ke 40). Media-media tersebut tidak hanya menyediakan dalam bentuk web namun
mereka juga memberikan layanan dalam bentuk media sosial atau yang disebut twitter. Tinggal follow
medianya dan kita akan mendapatkan informasi paling baru yang kita inginkan. Kemudahan tersebut diikuti
dengan kebiasaan me-retweet informasi yang didapat. Inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang cukup
mengganggu saat seseorang tidak membutuhkannya namun menerima broadcast message yang notabene
mereka dapat karena masuk dalam jejaring satu komunitas. Beberapa merasa terganggu namun beberapa
merasa tidak terganggu. Indonesia memang menjadi lahan subur bagi situs-situs jejaring sosial. Data
Semiocast menyebutkan bahwa, lembaga riset media sosial dari Paris, Prancis yang menyebutkan bahwa
Indonesia adalah Negara terbesar kelima yang memiliki akun Twitter, dengan 29 juta per Juli 2012., sehingga
sudah dipastikan bahwa jumlahnya sekarang pasti lebih besar lagi. Jakarta adalah kota teraktif 'bercuit-
cuit'(majalah Femina edisi Ultah 40). Masalahnya, menurut pemerhati media, Ignatius haryanto, dengan
kemudahan semacam itu, orang jadi cenderung memercayai begitu saja informasi atau berita yang dibaca.

"Kita belum memiliki mekanisme untuk bersikap kritis dan skeptis dengan mempertanyakan kebenaran dan
keakuratan berita yang diterima lewat media-media baru itu. Portal berita atau media sosial pada dasarnya
mengutamakan kecepatan. Sedangkan, keakuratan beritanya didapat lewat pembaruan informasi detik per
detik. Kita pasti pernah menemui, tidak sedikit portal berita yang kemudian melansir berita ralat setelah
memunculkan sebuah berita yang memuat informasi atau data yang ternyata tidak akurat, atau tidak terbukti
kebenarannya. Sifat dunia online membuat kita tak berhenti hanya sebatas sebagai konsumen, penikmat
berita dan informasi. Secara alamiah, manusia punya budaya ingin menjadi yang pertama tahu dan juga jadi
yang pertama menyebarkan informasi tersebut (majalah Femina edisi 39). Ketika situasi dimana informasi
datang berlimpah dari segala arah, kita perlu meningkatkan kedewasaan dan kewaspadaan dalam memilah-
milah informasi. Mana yang baik dan mana yang tidak. Informasi mana yang benar dan mana yang
meragukan. Hal ini disebut dengan melek media, yakni ketika seseorang dengan cerdas menggunakan
media serta paham dan kritis terhadap isi yang disampaikan media. Hal itu masih dalam satu bentuk media
sosial dikarenakan munculnya digitalisasi media. Belum lagi komunitas yang terbentuk karena munculnya
teknologi yang satu ini adalah komunitas yang boleh dibilang ribuan. Namun yang sering penulis ketahui
adalah komunitas Tangan Di Atas, Natural Cooking Club , AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Indo
Runners, Akademi Berbagi, Indonesia Mengajar, Cancer Information & Support Center (CISC) dan komunitas
lainnya. Kesemuanya memiliki tujuan mulia. Benang merah dari komunitas tersebut adalah para pendirinya
memiliki tujuan personal yang ingin dicapai dan hasilnya lebih optimal bila dilakukan bersama orang lain.
Mereka ingin berkembang bersama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi diri, lingkungan sekitar
atau masyarakat. Menggerakkan massa juga sering kita dengar di era ini. Sebut saja kasus Prita Mulyasari
dengan RS Omni Internasional yang membuat hujan dukungan terhadap pihak Prita bahkan mendatangkan
begitu banyak sumbangan materi hingga milyaran demi kasusnya selesai. Begitu pula dengan kasus KPK
dan Polri dan tentu saja masih banyak dukungan lain yang bisa dimunculkan oleh kekuatan jejaring. Kekuatan
yang notabene diawali oleh media yang semakin

go digital. Lebih jauh lagi, jika dicermati karakteristik media baru menurut Feldman. media baru memiliki
setidaknya lima karakteritik yang dapat di lihat. Pertama, media baru mudah dimanipulasi. Hal ini sering kali
mendapat tanggapan negatif dan menjadi perdebatan, karena media baru memungkinkan setiap orang untuk
memanipulasi dan merubah berbagai data dan informasi dengan bebas. Kedua, media baru bersifat
networkable. Artinya, konten-konten yang terdapat dalam media baru dapat dengan mudah dishare dan
dipertukarkan antar pengguna lewat jaringan internet yang tersedia. Karakteristik ini dapat kita sebut sebagai
kelebihan, karena media baru membuat setiap orang dapat terkoneksi dengan cepat dan memberi solusi
terhadap kendala jarak dan waktu antar pengguna. Ketiga, media baru bersifat compressible. Konten-konten
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yang ada dalam media baru dapat diperkecil ukurannya sehingga kapasitasnya dapat dikurangi. Hal ini
memberi kemudahan untuk menyimpan konten-konten tersebut dan men-sharenya kepada orang lain.
Menurut Jan Van Dijk dalam bukunya The Network Society, "new media are media which are both integrated
and interactive and also use digital code at the turn of the 20th and 21st centuries". (media baru adalah media
yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu integrasi, interaktif, dan digital). Teknologi komunikasi/informasi
menjadi satu kekuatan yang bisa mempengaruhi kekuatan sosial lainnya. Teknologi komunikasi/informasi
memiliki keterkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Bisa saja pemakaian teknologi
komunikasi/informasi menguntungkan, misalnya meningkatkan produktivitas, memperpendek waktu dan jarak.
Beberapa persoalan pun muncul, misal jurang antara pihak yang kaya dan miskin, informasi makin besar,
privacy jadi terganggu dan orang jadi terpencil dari lingkungan sosial (Abrar,2003). Sebut saja seorang
remaja yang sibuk dengan dunia facebooknya daripada teman-teman sebayanya di lingkungan tempat
dimana ia tinggal. Seperti yang dibahas penulis dalam artikel terdahulu bahwa sebuah keluarga dapat sibuk
dengan Blackberry-nya masing-masing pada saat pertemuan keluarga karena begitu asyiknya mereka
dengan aktifitas pertemanan dalam jejaring sosial daripada memperhatikan perkembangan annggota
keluarga satu sama lainnya. Ada perubahan-perubahan penting yang berhubungan dengan munculnya media
baru, yaitu: 1. Digitalisasi dan konvergensi semua aspek dari media 2. Interaktivitas dan konektivitas jejaring
yang meningkat 3. Mobilitas dan delokasi pengiriman dan penerimaan (pesan) 4. Adaptasi publikasi dan
peran-peran khalayak 5. Munculnya beragam bentuk baru dari media 'gateway', yaitu pintu masuk untuk
mengakses informasi pada Web atau untuk mengakses Web itu sendiri 6. Fragmentasi dan kaburnya 'institusi
media' (McQuail, 2010:141) Realitanya, segala sesuatu yang berbentuk data dapat ditransfer melalui
teknologi internet yang kemudian memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan informasi sesuai
dengan apa yang kita inginkan. Jika di kalangan mahasiswa mereka dapat dengan mudah mengakses teori
maupun sumber materi yang diharapkan untuk mengikuti suatu mata kuliah, mengerjakan skripsi atau bahkan
tugas sehari-hari. Jika tidak jeli maka akan terjebak pada sumber yang kurang akurat, seperti mencantumkan
teori namun tidak menyertakan siapa yang bertanggungjawab akan teori yang bersangkutan. Publik yang
sudah sangat terbiasa dengan kemudahan membuka website, membuatnya dan yang paling ekstrem adalah
membuat dengan tujuan kejahatan. Seperti yang terjadi dalam waktu belakangan ini. Membuat website yang
mirip dengan provider tertentu, mencantumkan no hp seseorang yang kemudian di kirim pesan broadcast
bahwa ia mendapatkan hadiah tertentu, sedangkan untuk mebuat keyakinan si pemenang dapat mengakses
website yang telah disetting si penipu. Siapa pun dapat terkecoh namun kita harus memiliki daya kritis dan
skeptic untuk tidak mudah percaya. Inilah salah satu kemudahan yang sudah 'melenceng' dari hadirnya
digitalisasi media yang kemudian merugikan orang lain. Namun dilain pihak, digitalisasi media juga membuat
intensitas keaktifan seseorang untuk berhubungan dalam jejaring menjadi meningkat terbukti dengan posisi
Indonesia yang berada di tingkat kelima di dunia untuk penggunaan Twitter. Belum penggunaan jejaring yang
lain seperti facebook, skype dan lainnya. Sungguh seperti dewa Janus yang memiliki dua wajah yaitu, sisi
positif dan negatif. Dalam relasi antar keberadaan media dan kemajuan teknologi, terdapat beberapa
proposisi utama dalam determinisme teknologi media (McQuail, 2010:103), yaitu: 1. Teknologi komunikasi
merupakan hal yang fundamental terhadap masyarakat 2. Masing-masing teknologi memiliki bias terhadap
bentuk-bentuk komunikasi, isi, dan penggunaannya 3. Rangkaian penemuan dan penerapan teknologi
komunikasi mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial 4. Revolusi komunikasi akan mengarah
pada revolusi sosial Penutup Pertemuan teknologi komunikasi dan masyarakat era sebelum 1990-an yang
disebut dengan digital immigrant dan setelah era 1990-an yang disebut dengan digital native mengutip istilah
dari Nina seorang anggota KPI yang juga dosen di Universitas negeri, kedua generasi tersebut tidak lepas
dari media terutama media baru. Meski dengan kadar ketergantungan yang berbeda. Kelompok pertama
hanya tahu televisi yakni TVRI, sedangkan kelompok kedua mereka sejak lahir sudah berhadapan dengan
teknologi dan media baru. Terciptalah digitalisasi media yang membuat kedua generasi tersebut menjadi
'tergantung' dengan porsi masing-masing. Kemudahan dalam mengakses dan menawarkan hal baru sangat
disambut oleh semua generasi setelah keadaan 'stagnan' media yakni televisi dan media cetak. Namun sisi
negatifnya mereka mulai terkucil dalam lingkungan sosial meski mereka juga menemukan dunia baru yakni
teman- teman baru di dunia maya. Dalam hal ekonomi juga didapatkan kemudahan berbelanja secara online.
Media baru menampilkan media dalam bentuk digital dengan kemudahan yang disambut 'meriah' oleh
masyarakat. Tetapi, sisi negatifnya harus disikapi dengan penuh waspada dan bijaksana. Mengingat kita
telah hidup dimasa sekarang dan kita dihadapkan pada realita yang tidak mudah khususnya tentang media.
Dengan penuh kesadaran kita harus mampu mempergunakannya dengan baik dan dengan tujuan baik pula
agar tidak merusak sistem yang ada terutama sistem berhubungan dengan masyarakat. Daftar Pustaka
Abrar, Ana Nindhya. (2003). Teknologi Komunikasi, Perspektif Ilmu Komunikasi. Yogyakarta, LESFI. Alison,
Alexander, et all. 2004. Media Economics, Theory and Practice, Lawrence Erlbaum Associate Publisher,
London. Barnouw, Erik. 1997. Conglomerates and the media. The New Press, New York. Griffin, Em. 2003. A
First Look At Communication Theory 5th Edition, Mc Grow Hill Companies, Inc, USA. Juju, Dominikus dan
Sulianta, Feri. 2010. Hitam Putih facebook. PT Elex Media Komputindo:Jakarta. Lois Alvin Day. 2003. Ethics
in Media Communication; Cases and Controversies, Thomson Warwods, USA. McQuail, Denis. 2010. Mass
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Communication Theory, Sixth Edition. London, sage Publications Ltd. Sumber lain: Majalah Femina edisi 39
tahun 2012 hal 49. Majalah Femina edisi ulang tahun 40 tahun 2012 hal 82. Majalah Tempo Edisi Ulang
Tahun ke 40, Kecap Dapur. http://faktaberita.com/index.php/ekonomi/dalam-meraup-iklan-terbukti-media-
online-menyalip- media-cetak.html, di upload tanggal 5 desember 2012.
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1 PEREMPUAN dan MEDIA SOSIAL SEBAGAI PILIHAN KOMUNIKASI TERKINI Dessy Trisilowaty Abstrak
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perempuan maupun lawan jenis. Perempuan di kota besar seperti Jakarta, beberapa diantara mereka
mengambil keputusan untuk berkomunikasi melalui media sosial. Waktu yang sempit dan kegiatan yang
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padat menjadi kendala untuk dapat berkomunikasi tatap muka terutama dengan pasangan (suami). Arti
komunikasi yang sangat penting, beredarnya perangkat telekomunikasi canggih serta terciptanya media
sosial mendukung menjadikan jarak yang jauh terasa 'dekat'. Fenomena ini tetap harus disikapi dengan
bijaksana. Mengingat media sosial bukanlah milik personal namun dimiliki oleh semua yang terlibat di
dalamnya. Twitter yang merupakan salah satu media sosial memiliki banyak follower tentu dapat diakses oleh
siapapun. Saat seorang perempuan memutuskan untuk berkomunikasi dengan pasangan melalui media ini
maka kelebihan dan kekurangannya juga harus dipahami. Terlebih masalah pribadi baik pasangan menikah
ataupun belum menikah pasti tidak ingin menjadi konsumsi publik. Kata kunci: perempuan, media sosial,
twitter PENDAHULUAN Hari perempuan sedunia merupakan momentum bangkitnya pengakuan dunia
tentang keberadaan perempuan untuk disejajarkan perannya dengan kaum laki-laki merupakan peringatan
keberhasilan kaum perempuan dalam mengubah kedudukannya di bidang ekonomi, politik serta sosial
budaya. Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, kata

"perempuan"

telah menyumbangkan kontribusi historisnya. Dalam kongres pertama organisasi

"lawan tanding lelaki"

ini dinamai

"Kongres Perempoean Indonesia Pertama"

, yang berlangsung pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Namun sejak kemerdekaan, derap Kongres
Perempoean Indonesia tersebut sudah musnah dari peredaran digantikan dengan pengganti-penerusnya,
yakni Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang relatif lunak, dan umumnya terdiri atas para istri pegawai
(Blackburn,2007). 2 Kongres Perempoean Indonesia boleh saja telah ditiadakan, namun pergerakan
perempuan masih diyakini bergulir hingga saat ini. Pergerakan yang dimaksud adalah usaha perempuan
untuk semakin maju dengan menunjukkan bakat masing-masing di berbagai bidang tanpa ada batasan
bahkan halangan dari pihak manapun. Meski tidak menutup mata bahwa masih banyak hambatan yang
menghalangi. Peran perempuan dalam bidang politik jarang ditemukan di Indonesia, hanya beberapa saja
seorang perempuan. Perempuan pada dasarnya adalah makhluk yang sangat istimewa. Perempuan secara
alamiah memiliki kemampun melahirkan penerus bangsa kemudian mendidiknya untuk menjadi seseorang
yang lebih baik. Tugas-tugas yang dilekatkan kepada kaum perempuan dan secara tidak langsung disetujui
oleh lingkungan sekitar merupakan tugas yang tidak mudah. Perlu kesabaran dan kerjasama berbagai pihak
untuk mewujudkan. Bersyukurlah kaum perempuan yang saat ini dapat menentukan langkah sendiri tanpa
ada penekanan ataupun halangan dari berbagai pihak. Meskipun kaum perempuan yang berada di lain
daerah masih merasakan hal tersebut. Tidak 100 persen kesetaraan namun dapat memilih jalan yang
dianggap mampu untuk melakukannya dengan sadar dan penuh keyakinan bahwa perempuan bebas
menyalurkan ketrampilan dan keahlian pada satu bidang tanpa intervensi. Terlepas dari kasus yang masih
menjadi pekerjaan rumah semua pihak sebagai sebuah bangsa besar yang sedang berkembang. Bangsa ini
harus bergerak maju untuk mengusung kehidupan perempuan yang 'bebas'. Perempuan yang dapat
menyumbangkan sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Diri sendiri, melalui update informasi agar tidak
tertinggal wawasan mengenai keadaan lingkungannya dan mengulurkan tangan menolong sesama
perempuan untuk mengikuti organisasi-organisasi sosial. Selain itu bagi perempuan yang sudah berkomitmen
dalam sebuah ikatan resmi perkawinan harapannya untuk membangun tim yang solid dalam hidup, saling
menghargai hak keduanya sebagai sepasang manusia yang memiliki hak dan kewajiban seimbang. Berawal
dari hal-hal kecil itu perempuan dapat berpartisipasi demi kemajuan negara. Perempuan dan Media
Komunikasi terkini Dalam dua dekade terakhir, ilmu dan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat
pesat. Kemajuan yang paling banyak dirasakan menyentuh kehidupan masyarakat saat ini salah satunya
adalah kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Saat ini seluruh 3 orang di dunia dapat
berkomunikasi dengan mudah dengan kerabat atau siapapun di belahan dunia lainnya. Mereka juga bisa
mendapat berbagai informasi yang mudah dan cepat (Mulyawan,2010:1). Helmi Qodrat Ichtiat, dari
Universitas Indonesia, mencermati fenomena ini sebagai masalah, terutama di kota besar. Dengan
kemacetan yang luar biasa, komunikasi langsung menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi, ada gangguan dari
alat-alat komunikasi itu sendiri. Kasus menarik ketika sebuah keluarga kecil duduk bersama di sebuah resto,
tapi ibunya asyik bermain BBM dengan teman arisan, ayahnya sibuk chatting dengan teman main golf,
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sementara anaknya main games di ponsel miliknya sendiri. Kebersamaan yang langka itu pun berlalu tanpa
makna. Marissa Haque seorang artis yang sekaligus politikus juga baru saja tersandung masalah karena
menulis satu kalimat yang berlebihan dan diunggah di dunia maya. Satu kalimat ekspresif yang menciptakan
perang kata-kata setidaknya dari dua keluarga. Hal yang seharusnya tidak terjadi terlebih dilakukan seorang
publik figur. Efeknya sudah bisa ditebak, salah satunya menjadi konsumsi publik dan yang paling parah
adalah stereotype. Sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi sulit untuk membangun kembali image
positif yang seharusnya dimiliki oleh Survei yang dilakukan femina (sebuah majalah wanita dewasa) terhadap
100 responden, sebanyak 71% lebih menyukai komunikasi tatap muka. Alasannya sangat beragam, antara
lain mereka merasakan kedekatan dan keintiman dengan lawan bicara, bisa mengurangi salah persepsi, bisa
mendapatkan respons dengan segera, obrolan bisa sangat mendalam, bisa membaca bahasa tubuh, bisa
menyampaikan pesan-pesan nonverbal, dan bisa mengetahui apakah lawan bicara berkata jujur atau tidak.
Ironisnya, dalam survei yang sama, ketika diminta menyebutkan cara berkomunikasi yang kini paling sering
mereka gunakan, tiga yang teratas adalah twitter (media jejaring sosial), skype (tatap muka via layar
komputer), dan whatsapp (semacam instant messaging). Mengapa demikian? Mereka menyebutkan, cara-
cara ini sangat praktis, cepat, murah, efisien, dan mudah. Lalu, bagaimana dengan pernyataan bahwa
mereka lebih menyukai komunikasi langsung, seperti yang disampaikan sebelumnya? Ada banyak alasan
yang menghambat mereka untuk melakukannya. Salah satu yang utama, kurangnya waktu dan kemacetan.
Kemacetan yang parah menjadi alasan yang mendominasi demi bisa bertemu dengan seseorang. 4 publik
figur. Perempuan yang lekat dengan lemah lembut dan tutur kata yang baik juga mendidik dapat
mengendalikan amarah semakin sirna auranya dengan kejadian ini. Dunia perempuan yang salah bicara
tidak serta merta terjadi begitu saja. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor internal dan
eksternal sering disebut sebagai pemicu seseorang salah bicara, terutama perempuan. Faktor internal
berkaitan dengan hormon yang dapat memengaruhi emosi. Faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan
sekitar dari orang yang bersangkutan. Beberapa diantaranya adalah teman, keluarga, atau saudara. Perang
di media sosial tersebut bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah ada beberapa masalah karena
dimulai dengan kurang hati-hati dalam berbicara di dunia maya. Ungkapan yang menyatakan, anda
menyampaikan pesan, tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi
menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Sama halnya anda menembakkan sebutir peluru dari
sepucuk pistol atau melepaskan anak panah dari busurnya, anda tidak dapat menarik kembali.
(Mulyana:2010:124). Perempuan adalah makhluk yang gemar bersosialisasi. Salah satunya dengan berbagi
informasi sesama perempuan maupun lawan jenis. Terutama berbagi informasi dengan 'peer group'. Hal ini
sangat erat hubungannya dengan menyalurkan isi hati maupun emosi yang dirasakan pada saat yang sama.
Apalagi yang diajak sharing adalah mereka yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal sehingga membuat
perempuan pada umumnya menjadi merasa nyaman. Salah satunya karena paham akan kebiasaan yang
sama. Kemampuan menyalurkan isi hati ini sangat penting artinya. Salah satunya adalah mengeluarkan
energy negative yang ditimbulkan oleh pemendaman masalah terlebih jika masalah tersebut dirasa sangat
berat oleh yang bersangkutan. Salah satu jalan untuk dapat menyalurkan isi hati adalah melalui kecanggihan
teknologi. Perempuan saat ini sangat gemar dengan membuka akun-akun sosial yang marak beredar. Salah
satu tujuan diantaranya adalah untuk ekspresi diri atau menyalurkan isi hati. Namun jika berlebihan tetap
akan membuat perempuan yang bersangkutan menjadi bermasalah dengan beberapa pihak. Terutama orang-
orang terdekat yang sebelumnya telah menjalin hubungan baik. Menurut pakar komunikasi Deddy Mulyana,
mengamati, ketika kita berkomunikasi secara langsung, ada hal-hal yang tak tergantikan oleh teknologi
secanggih apa pun. Misalnya, ketika lawan bicara kita tersenyum, senyumnya bisa sangat menggetarkan.
Getaran sekeras itu tidak akan didapat dari tampilan wajah di layar komputer. Atau, ada aroma lawan bicara
yang tak 5 bisa tercium, jika kita menggunakan skype.

"Ada sifat realitas yang paling alamiah, ketika kita bisa mengetahui sifat dan respons lawan bicara. Bukan
hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tatapan dan sentuhan. Dari bahasa tubuh seseorang, kita bisa
mengetahui perasaannya terhadap kita. Misalnya, seseorang yang menyentuh kita, cenderung menyukai kita.
Atau, seseorang memalingkan wajah dan menjaga jarak dengan kita, artinya orang itu kurang mengapresiasi
kita.,"

kata Prof. Deddy
(http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/hatihati.tersihir.alat.komunikasi.canggih/005/0 07/14).
Perempuan dan Media Sosial Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran
perempuan hanya sebatas di lingkup domestik, alias mengurus rumah dan keluarga. Persepsi ini secara tak
langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu perekonomian
keluarga. Padahal kesejahteraan keluarga adalah segalanya. Untuk alasan tersebut pula pasangan suami
istri bekerja. Sebuah jajak pendapat terhadap 100 responden perempuan (istri) yang dilakukan oleh sebuah
majalah perempuan di Indonesia menghasilkan mayoritas atau 82,5% adalah perempuan bekerja. Hal ini ini
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dapat mewakili gambaran, bahwa istri bekerja adalah hal yang lumrah di zaman sekarang khususnya di kota-
kota besar. Tapi, makin sibuk dan makin banyak uang yang dihasilkan terkadang dapat mengganggu
hubungan dalam sebuah perkawinan. Di zaman yang serba maju, tidak asing lagi bagi kita mendengar kata

"emansipasi wanita"

. Di satu sisi, perempuan Indonesia tidak ingin berada di bawah kendali pria, dengan menuntut persamaan
hak melalui kesetaraan. Hal tersebut menjadi alasan semakin maraknya

"Kartini-kartini"

di Indonesia. Pencapaian kaum perempuan Indonesia dalam berbagai bidang perlu mendapat apresiasi
tinggi. Namun, kenyataan ini justru dapat memunculkan konflik yang berdampak menimbulkan stres pada
perempuan yang bekerja di berbagai bidang. Konflik yang biasa dialami perempuan bekerja adalah konflik
peran ganda, di sini terdapat pertentangan yang dialami seorang perempuan dalam menjalankan dua peran
sekaligus, sebagai perempuan bekerja untuk mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga. Perempuan juga
semakin dituntut untuk cerdas dalam mengantisipasi segala permasalahan. Terutama jika mereka mengambil
keputusan untuk bekerja sekaligus mengurus 6 rumah tangga. Beberapa permasalahan yang sudah
disebutkan di atas memicu perempuan untuk berpikir cepat dalam mengatasi setiap masalah yang muncul.
Salah satunya adalah komunikasi dengan pasangan yakni suami bersama-sama mewujudkan keluarga
sebagai tim yang 'kuat'. Masalah yang paling sering muncul adalah komunikasi antara suami dan istri
terutama jika istri adalah perempuan bekerja. Sebagian besar perempuan bekerja mengalami krisis dalam
kesempatan bertemu dengan suami. Kesibukan pekerjaan membuat mereka bertemu dengan suami hanya
melalui telepon dan internet. Komunikasi melalui telepon masih dapat menjaga keintiman dalam
menyampaikan pesan, namun melalui internet terlebih media sosial yang diketahui oleh banyak orang maka
sebuah pemasalahan yang dialami pasangan akan cepat tertangkap oleh publik. Masalah pribadi menjadi
muatan bersama atau konsumsi massal. Kemunculan media baru memberikan dampak yang besar terhadap
kehidupan manusia. Media baru secara langsung telah merubah pola kehidupan masyarakat, budaya, cara
berfikir, dan hampir segala aspek dalam kehidupan manusia. Perkembangan media ini mendapatkan
tanggapan yang beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Tanggapan tersebut sah-sah saja dikeluarkan
sepanjang kita memahami betul apa dan bagaimana media baru itu sendiri. Sebelum kita memutuskan
apakah media baru itu bagus atau tidak, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu definisi media
baru. Menurut Jan Van Dijk dalam bukunya The Network Society,

"new media are media which are both integrated and interactive and also use digital code at the turn of the
20th and 21st centuries"

. (media baru adalah media yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu integrasi, interaktif, dan digital). Lebih
jauh lagi, jika dicermati karakteristik media baru menurut Feldman. media baru memiliki setidaknya lima
karakteritik yang dapat di lihat. Pertama, media baru mudah dimanipulasi. Hal ini sering kali mendapat
tanggapan negatif dan menjadi perdebatan, karena media baru memungkinkan setiap orang untuk
memanipulasi dan merubah berbagai data dan informasi dengan bebas. Kedua, media baru bersifat
networkable. Artinya, konten-konten yang terdapat dalam media baru dapat dengan mudah dishare dan
dipertukarkan antar pengguna lewat jaringan internet yang tersedia. Karakteristik ini dapat kita sebut sebagai
kelebihan, karena media baru membuat setiap orang dapat terkoneksi dengan cepat dan memberi solusi
terhadap kendala jarak dan waktu antar pengguna. Ketiga, media baru bersifat compressible. Konten-konten
yang ada dalam media baru dapat diperkecil ukurannya sehingga kapasitasnya dapat dikurangi. Hal ini 7
memberi kemudahan untuk menyimpan konten-konten tersebut dan men-sharenya kepada orang lain. Media
sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi,
dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki
merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial
teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging,
wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-
teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-presentasi,
self-disclosure) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam
artikel Horizons Bisnis mereka diterbitkan dalam 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media
sosial: proyek kolaborasi (misalnya, Wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, Twitter), komunitas konten
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(misalnya YouTube), situs jaringan sosial (misalnya Facebook), game virtual dunia (misalnya, World of
Warcraft), dan dunia sosial virtual (Second Life misalnya) (Michael, 2010: 59) Media sosial saat ini menjadi
kekuatan baru dalam berkomunikasi. Bahkan, sudah menjadi kekuatan penting bagi perempuan perkotaan
yang sibuk bekerja sekaligus mengurus rumah tangga untuk tetap melakukan komunikasi dengan pasangan.
Intensitas bertemu kurang tetapi jarak tetap bisa didekatkan dengan menggunakan media ini demi
keberlangsungan hidup. Meski bukan satu-satunya media yang dapat mengatasi krisis komunikasi namun
tidak dapat dipungkiri bahwa banyak yang menggemari. Media sosial adalah konten online yang dibuat
menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini
adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi
dan konten. Ada ratusan saluran media sosial yang beroperasi di seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar
facebook, LinkkedIn dan twitter (Dailey,2009:3) Mayfield (2008:5) mendifinisikan media sosial sebagai
pemahaman terbaik dari kelompok jenis baru media online, yang mencakup karakter-karakter berikut ini: 1.
Partisipasi: media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini
mengaburkan batasan antara media dan khalayak. 8 2. Keterbukaan: layanan media sosial terbuka untuk
umpan balik dan partisipasi, serta mendorong untuk memilih, berkomentar dan berbagi informasi. Jarang ada
hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten, sebab konten yang dilindungi sandi tidak disukai 3.
Percakapan: saat media tradisional masih mendistribusikan konten ke khalayak, media sosial dikenal lebih
baik dalam komunikasi dua arah. 4. Komunitas: media sosial dapat membentuk komunitas dengan cepat. 5.
Konektivitas: kebanyakan media sosial berkembang pada keterhubungan ke situs-situs lain, sumber-sumber
lain dan orang-orang lain. Horton (2009:2) menyatakan ketika kita mengkaji definisi media sosial, muncul
beberapa kriteria: 1. Berbasis internet; 2. Pengguna menghasilkan dan menerbitkan informasi; 3. Komunitas
berbagi posting, komentar, data hobi; 4. Multimedia; 5. Langsung dapat melakukan publikasi;6.
Menghilangkan sekat geografis; 7. Memasukkan teknologi internet lama dan baru. Mayfield (2008:6)
menyebutkan saat ini ada tujuh jenis media sosial, namun inovasi dan perubahan terus terjadi. Media sosial
yang ada saat ini adalah: 1. Jejaring sosial, situs ini memungkinkan orang untuk membuat halaman web
pribadi dan terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi konten dan komunikasi. Jejaring sosial
terbesar adalah facebook, MySpace dan Bebo. 2. Blog, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa
jurnal online dengan pemuatan tulisan terbalik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman terdepan. 3. Wikis,
website ini memperbolehkan siapa saja untuk mengisi atau mengedit informasi di dalamnya, bertindak
sebagai sebuah dokumen atau database konal. Wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia, ensiklopedia
online yang memiliki lebih dari 2 juta artikel dalam bahasa Inggris. 4. Podcasts, menyediakan file-file audio
dan video dengan berlangganan melalui layanan seperti iTunes dari Apple. 5. Forum, area untuk diskusi
online, seputar topik dan minat tertentu. Forum sudah ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas
online yang kuat dan populer. 6. Komunitas konten, komunitas ini mengatur dan berbagi jenis konten tertentu.
Komunitas konten paling populer untuk berbagi foto (flickr), link bookmarked (del.icio.us) dan video (You
Tube) 9 7. Microblogging, situs jejaring sosial dikombinasikan blog, dimana sejumlah kecil konten (update)
didistribusikan secara online dan ,melalui jaringan mobile phone, twitter adalah pemimpin layanan ini. Harvard
Business Review (2010:18) dalam survei mengenai penggunaan media sosial menyimpulkan bahwa
penggunaan media sosial akan berkembang di tahun-tahun mendatang. Karena duapertiga perusahaan
dalam survei memprediksi penggunaan media sosial akan tumbuh secara signifikan selama beberapa tahun
ke depan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan kekuatan media sosial. Twitter sebagai salah
satu media sosial Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah mengenai menjadi manusia
biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi,
berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun
sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan
informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan
mengapa media sosial berkembang pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan
menciptakan personal branding. Perkembangan dari media sosial ini sungguh pesat, ini bisa di lihat dari
banyaknya jumlah anggota yang di miliki masing - masing situs (August E. Grant:297). Twitter merupakan
mikroblog paling populer di Indonesia. Mikroblog ini memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan
membaca pesan yang disebut kicauan (tweets), berupa teks tulisan maksimal 140 karakter yang ditampilkan
pada halaman profil pengguna. Di mikroblog ini pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal
dengan sebutan pengikut (follower). Jumlah pengguna twitter pada Juli 2011 sudah, mencapai 200 juta akun
dengan 350 miliar tweet per hari (http://mashabel.com). Pengguna twitter di Indonesia pada Juli 2011
mencapai 2% dan menempati peringkat Sembilan situs paling populer di negeri ini (http://alexa.com). Dikutip
dari berita Tempo pada hari kamis, 02 Februari 2012, Saat ini di indonesia menduduki peringkat kelima dunia
dengan jumlah akun twitter 19,5 Juta, setelah disalip oleh Inggris Raya yang berhasil berada di posisi
keempat dengan 23,8 juta akun. Hal ini menyebabkan terbukanya arus informasi lain selain dari media massa
konvensional yang ada seperti televisi atau media cetak. Oleh karena itu, salah satu media informasi yang
berbasiskan 10 jejaring sosial ini sering dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memublikasikan sebuah
acara- acara dari individual maupun perusahaan. Berikut ini tujuh fakta menarik seputar twitter di Indonesia,
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menurut survei dari salingsilang.com, pada Januari 2011. 1. Indonesia menyumbang 15% dari total tweet di
seluruh dunia. Peringkatnya di bawah Brasil (27%) dan Amerika (25%). 2. Pada bulan Januari, terhitung ada
22.707.725 tweet dari Indonesia. Dan ada 4.883.228 akun twitter yang tercatat dari Indonesia. 3. Lalu lintas
tweet tersibuk terjadi pada pukul 18.00 - 22.00, dengan jumlah sekitar 1.400.000 - 1.600.000 tweet. 4. Hari
Kamis adalah hari dengan jumlah tweet terbanyak hingga mencapai 4 juta tweet atau rata-rata 5,94 tweet per
akun. Saat akhir pekan, jumlah lalu lintas tweet mencapai 3.500.000 tweet. 5. Sepuluh kota besar dengan
tweet terbanyak dipegang oleh Jakarta (16,33%), Bandung (13,79%), Yogyakarta (11.05%), Semarang
(8,92%), Surabaya (8,21%), Malang (7,41%), Medan (7,25%), Bali (6,01%), Riau (4,66%), dan Palembang
(3,62%). 6. Trending topic yang paling sering terjadi yaitu membahas seputar sepak bola, sekitar 20,15%. 7.
Dari seluruh pengguna twitter di Indonesia, 43% menggunakan aplikasi UberSocial, 16% API, dan 11%
menggunakan Twitter for Blackberry. Untuk menghindari insiden 'kepleset' di media sosial, penggiat blog dan
media sosial, Enda Nasution dan sosiolog Roby Muhamad, memberi tip: 1. Twitter bukan ruang pribadi,
karena itu, sebaiknya tidak menjadikan twitter seenaknya, atau sebagai outlet kekesalan, kemarahan, dan
lainnya. 2. Jika ingin kebebasan dalam arti sesungguhnya, harus dilakukan secara sadar. Caranya: lakukan
lock setting pada status media sosial dan kalau perlu menggunakan nickname. 3. Jangan tulis sesuatu yang
tidak akan kita ucapkan kalau kita bertemu dengan orangnya secara langsung.

"Gunakan common sense seperti halnya berinteraksi sosial di dunia nyata,"

jelas Roby. 4. Hargai hak individu.

"Kalau tidak suka, tinggal unfollow. Sah-sah saja jika terkadang orang bisa jago ngomongin politik, terkadang
ingin sekadar tweet sedang main dengan anak, doing silly things.. 5. Bagi public figure, tentu dia harus lebih
berhati-hati. Orang sudah punya ekspektasi tertentu, karena itu dalam berucap, bertindak, ia diharapkan
sesuai dengan ekspektasi itu. 6. Dalam keadaan marah, emosi memuncak, sebaiknya jangan nge-tweet, atau
nge-blog. Tunggu sampai kepala dingin. 7. Dalam menanggapi komentar, sebaiknya fokus pada masalah,
jangan menyerang orangnya. 8. Jangan takut untuk meralat atau minta maaf, jika Anda memang salah
(http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/hatihati.kepleset.di.social.media/005/007/27). 11 PENUTUP
Fenomena perempuan yang telah memiliki pasangan hidup kemudian memutuskan untuk bekerja terutama di
kota besar dihadapkan dengan keputusan sulit dalam memilih media komunikasi yang tepat. Jarak yang
terbilang jauh dan waktu yang telah tersita oleh mobilitas kegiatan yang sangat padat merupakan alasan
yang sering dilontarkan untuk memilih sebuah media komunikasi. Awalnya niat bekerja untuk menciptakan
kesejahteraan keluarga yang dianggap prioritas oleh kebanyakan pasangan menjadi terbantahkan saat hal
tersebut menjadi bias karena kualitas komunikasi. Perempuan sebagai makhluk yang bebas tidak dilarang
untuk mengambil sebuah keputusan untuk bekerja setelah menjalin hubungan resmi. Bersyukurlah
perempuan yang telah memiliki anugerah tersebut meski masih banyak kaum perempuan pada umumnya
terutama di daerah tidak dapat menentukan sendiri apa yang terbaik bagi keberlangsungan hidup. Hal penting
disini adalah keseimbangan antara hati dan pikiran. Perempuan sebagai makhluk yang senang bersosialisasi
harus dapat mengendalikan dua hal tersebut. Terutama jika bersosialisasi melalui media sosial. Karakternya
yang dapat diakses oleh publik pengikutnya dalam hal ini kasus twitter sebaiknya menjadi pelajaran untuk
semakin mencerdaskan perempuan dalam sharing masalah pribadi. Sah saja berkomunikasi dengan
pasangan melalui media ini apalagi jika ingin diketahui bahwa berpasangan, tetapi tidak perlu berlebihan
dalam menebar informasi karena dampaknya dapat berimbas pada hubungan yang selama ini telah terjalin.
Daftar Pustaka Blackburn,Susan.2007. Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia Dijk, J.

A. (2006).The Network Society: Social Aspects of New Media (Second ed.). London,England: SAGE
Publication Dailey, Patrick R. 2009."Social Media: Finding Its Way into Your Business Strategy and Culture.
Burlington, Linkage

". Grant, August E & Meadows, Jennifer H. (eds.) (2010).Communication Technology Update and
Fundamental.12th Edition.Boston: Focal

Press Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and
opportunities of Social Media
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". Business Horizons 53(1): 59-68 Mayfield, Antony.2008."
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Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya Mulyawan,I Wayan.2010. Hipersemiotika
Periklanan (Analisis Praktis). Bali: Udayana University Press. 12 Sumber lain:
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Anak adalah titipan dari Tuhan. Dimulai dari sinilah kita menjadikan anak sebagai anugerah yang tidak
terhingga dan memiliki kewajiban untuk merawat dengan baik dan melindungi mereka hingga cukup usia.
Setiap detik perkembangannya adalah momen terindah yang bisa dirasakan semua orang tua. Anak bisa
bermakna segalanya bagi orang disekitar mereka. Komunikasi sangat penting dilakukan mengingat fungsinya
adalah menyampaikan pesan yang merupakan kebutuhan manusia satu sama lain dalam roda kehidupan.
Komunikasi tentu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dalam memberikan sebuah informasi yang berkaitan
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dengan apapun yang pasti penting untuk disampaikan. Saat ini muncul komunikasi di media baru yang
memberikan akses kemudahan sekaligus efek besar yang mengikutinya.Anak adalah makhluk hidup yang
membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Dengan munculnya
media baru semakin mempermudah kedua pihak untuk saling berkomunikasi terutama bagi mereka yang
memiliki aktifitas sangat padat. Namun mengingat efek yang juga mengikuti kemudahan dalam berkomunikasi
di media baru sehingga budaya komunikasinya juga berubah. Budaya komunikasi yang dilakukan adalah
menjadi komunikasi tatap muka bermedia dan kaya bahasa non verbal yang digantikan oleh emoticon baru
atau simbol. Hal ini terjadi di media sosial yang dilakukan anak juga orang tua. Maka pihak kedua harus jeli
memahami media baru terutama media sosial yang sedang digunakan. Kata Kunci: Budaya komunikasi,
media baru, media sosial Budaya Komunikasi yang terjalin dalam dunia anak pengguna media baru Abstrak
PENDAHULUAN Anak adalah titipan dari Tuhan. Dimulai dari sinilah kita menjadikan anak sebagai anugerah
yang tidak terhingga dan memiliki kewajiban untuk merawat dengan baik dan melindungi mereka hingga
cukup usia. Setiap detik perkembangannya adalah momen terindah yang bisa dirasakan semua orang tua.
Anak bisa bermakna segalanya bagi orang disekitar mereka. Fenomena saat ini cukup membuat masyarakat
bersikap paranoid bahkan kepada lingkungan sekitar terdekat sekalipun. Media internet yang merupakan
media paling cepat memberikan update sebagai pilihan informasi kepada masyarakat terutama tentang
perlakuan lingkungan sekitar kepada anak, baru baru ini membeberkan realita baru. Kasus kasus yang terjadi
berkaitan dengan anak semakin terkuak. Satu kasus di Aceh menjelaskan seorang anak mendapat perlakuan
kasar bahkan hingga hamil oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus menggemparkan di sekolah internasional
Jakarta bahkan anak mendapat kekerasan seksual menjadikan sekolah ini bukan tempat aman. Kasus
lainnya tentang kekerasan seksual juga oleh teman bermain sehari hari semakin terlihat jelas. Realita ini
membuat anak menjadi tidak aman dimanapun mereka berada. Sehingga orang tua wajib semakin selektif
memberikan peluang kebebasan dalam berkomunikasi dengan siapa pun. Dimulai dari hal yang kecil yang
saat ini semakin booming dan orang tua juga melakukannya adalah berkmunikasi melalui internet atau media
baru. Penelitian yang didukung oleh UNICEF dan dilakukan oleh Kementrian KOMINFO menunjukkan bahwa
menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet,
dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Hasil studi
menemukan bahwa 80 persen responden yang disurvei merupakan pengguna internet, dengan bukti
kesenjangan digital yang kuat antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih sejahtera di
Indonesia, dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan (dan kurang sejahtera). Di Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jakarta dan Banten, misalnya, hampir semua responden merupakan pengguna internet.
Sementara di Maluku Utara dan Papua Barat, kurang dari sepertiga jumlah responden telah menggunakan
internet. Studi ini merupakan yang pertama diantara penelitian sejenisnya, dengan keunikan data pada
golongan anak dan remaja yang belum pernah menggunakan internet. Kesenjangan yang paling jelas terlihat,
di daerah perkotaan hanya 13 persen dari anak dan remaja yang tidak menggunakan internet, sementara
daerah perdesaan, menyumbang jumlah 87 persen. Mayoritas dari mereka yang disurvei telah menggunakan
media online selama lebih dari satu tahun, dan hampir setengah dari mereka mengaku pertama kali belajar
tentang internet dari teman. Studi ini mengungkapkan bahwa 69 persen responden menggunakan komputer
untuk mengakses internet. Sekitar sepertiga - 34 persen - menggunakan laptop, dan sebagian kecil - hanya 2
persen - terhubung melalui video game. Lebih dari setengah responden (52 persen) menggunakan ponsel
untuk mengakses internet, namun kurang dari seperempat (21 persen) untuk smartphone dan hanya 4 persen
untuk tablet. Penelitian ini mengumpulkan data untuk mengarahkan kebijakan kedepan dalam melindungi
hak-hak anak mengakses informasi dan, pada saat yang sama, berbagi informasi dan mengekspresikan
pandangan atau ide-ide mereka secara aman. Studi ini didanai oleh UNICEF dan dilaksanakan oleh
Kementerian Kominfo dengan menelusur aktivitas online dari sampel anak dan remaja usia 10-19 (sebanyak
400 responden) yang tersebar di seluruh negeri dan mewakili wilayah perkotaan dan perdesaan. Studi
dibangun berdasar pada penelitian sebelumnya sehingga didapatkan gambaran yang paling komprehensif
dan terkini tentang penggunaan media digital di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia, termasuk
motivasi mereka, serta informasi tentang anak remaja berusia 10-19 yang tidak menggunakan media digital.
Dengan demikian, penelitian ini baru pertama kali dilakukan dibandingkan penelitian serupa lainnya di
Indonesia (web kominfo.go.id). Survei diatas semakin memperjelas realita anak disekitar kita mayoritas sudah
mengenal internet. Media baru yang memberikan peluang untuk kemudahan berkomunikasi sekaligus
menemukan teman baru. Hal ini pula seolah menjadi media katarsis anak yang kurang mendapatkan
perhatian namun di pihak lain memberikan alternatif perhatian yang lain yakni memiliki teman yang 'lebih
mengerti' di media sosial. PEMBAHASAN Karakteristik Media Baru Keberadaan media baru tidak bisa
dilepaskan dan perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat. Internet sebagai sebuah produk
teknologi komunikasi, meski sudah berkembang beberapa puluh tahun yang lalu, namun rnasih menjadi
perbincangan publik hingga sekarang. Publik tidak hanya membicarakan

"kekuatan"
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Internet, tetapi juga
dampak negatif yang menyertainya. Teknologi komunikasi adalah peralatan yang berbentuk piranti keras,
struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk mengumpulkan,
memproses, dan mempertukarkan informasi dengan individu lain (Rogers, 1986: 2-3). Dan asal katanya,
teknologi berasal dan bahasa Latin

"texere"

yang berarti menyusun atau membangun, sehingga teknologi tidak seharusnya dibatasi pada penggunaan
mesin-mesin saja. Teknologi merupakan sebuah disain untuk tindakan instrumental yang berfungsi
mengurangi

"ketidakpastian"

dalam hubungan sebab-akibat yang mungkin teijadi dalam upaya pencapaian hasil yang diharapkan. Sebuah
teknologi biasanya mempunyai aspek piranti keras (maten atau obyek-obyek fisik) dan aspek piranti lunak
yang berisi information base untuk piranti keras. Selama tahun 1980an, teknologi komunikasi menjadi elemen
yang penting, karena memudahkan orang untuk mempertukarkan informasi pada basis

"many-to-

many" melalui sistem komunikasi yang berbasis pada komputer. Kita dapat menyebutnya sebagai

"teknologi komunikasi baru"

,

"media baru"

, atau

"komunikasi interaktif"

. Hal yang paling tenlihat dan keberadaan teknologi komunikasi baru adalah bahwa ja merubah ciri atau
karakteristik komunikasi antarmanusia pada tataran yang paling mendasar. Perubahan karakteristik
komunikasi antarmanusia tersebut dapat dilihat dan sifat (nature) teknologi komunikasi baru tersebut. Rogers
(1986: 4-5) menguraikan tiga ciri utama yang menandai kehadiran teknologi komunikasi baru, yaitu
interactivity, de-massification, dan asynchronous. Interactivity merupakan kemampuan sistem komunikasi
baru (biasanya benisi sebuah komputer sebagai komponennya) untuk berbicara balik, talk back, kepada
penggunanya, hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Dalam
ungkapan yang lain, media baru memiliki sifat interaktif yang tingkatannya mendekati sifat interaktif pada
komunikasi antarpribadi secara tatap muka. Media komunikasi yang interaktif ini memungkinkan para
partisipannya dapat berkomunikasi secara lebih akurat, lebih aktif, dan lebih memuaskan. Sifat kedua dan
teknologi komunikasi baru adalah de-masszfication atau tidak bersifat massal. Maksudnya, yaitu pesan
khusus dapat dipertukarkan secara individual diantara para partisipan yang terlibat dalam jumlah yang besar.
De-massification ini juga bermakna bahwa kontrol atau pengendalian sistem komunikasi massa biasanya
berpindah dan produsen pesan kepada konsumen media. Ciri yang ketiga dan teknologi komunikasi baru
ada1ah asynchronous. Karakteristik ini bermakna bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan
untuk rnengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap individu peserta.
Dalam relasi antara keberadaan media dan kemajuan teknologi, terdapat beberapa proposisi utama dalam
determinisme teknologi media (McQuail, 2010: 103), yaitu: 1. Teknologi komunikasi merupakan hal yang
fundamental terhadap masyarakat. 2. Masing-masing teknologi memiliki bias terhadap bentuk bentuk
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komunikasi, isi, dan penggunaannya. 3. Rangkaian penemuan dan penerapan teknologi komunikasi
mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial. 4. Revolusi komunikasi akan mengarah pada revolusi
sosial. Teknologi komunikasi barn dengan tiga karaktenistik utamanya tersebut memiliki dampak yang sangat
kuat terhadap sifat penelitian ilmiah tentang komunikasi antarmanusia (human communication). Media Baru
dan Media Sosial Kehadiran jenis-jenis media baru telah memperluas dan merubah keseluruhan spektrum
dan kemungkinan kemungkinan sosio-teknologi terhadap komunikasi publik. Media Sosial seperti Facebook
dan Twitter merupakan jenis jenis media baru yang termasuk dalam kategori online media. Jenis-jenis media
baru ini memungkinkan orang bisa berbicara, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring secara online.
Tindak komunikasi melalui media sosial secara intensif dapat dilakukan diantara penggunanya. Indonesia
adalah negara ketiga terbesar setelah AS dan India yang warganya menggunakan Facebook sebagai
medium untukberkomunikasi. Disamping tindak komunikasi yang berlangsung secara intensif, pengguna juga
cenderung berkomunikasi secara ekspresif. Orang bisa merasa Iebih nyaman dan terbuka serta kemungkinan
lebih jujur dalam menyampaikan pesan-pesan yang ingin dipertukarkan dengan orang lain. Melalui media
sosial, aktivitas pengungkapan diri (self- disclosure) dapat dilakukan hampir tanpa hambatan psikologis,
bahkan mungkin proses penetrasi sosial seperti layaknya dalam jalinan komunikasi antarpribadi, dan tahapan
orientation menuju stable exchange bisa berjalan dengan intensif. Tidak tidak bisa dipungkiri bahwa
komunikasi melalui media sosial telah memungkinkan warga dapat menciptakan solidaritas sosial,
sebagaimana yang terjadi di negara kita beberapa waktu yang lalu (Koin untuk Prita Mulyasari dan Koin untuk
Bilqis),meskipun dampak negatif dan pemanfaatan media sosial juga tidak bisa dihindari. Dalam catatan
McQuail (2010: 141), ada perubahan-perubahan penting yang berhubungan dengan munculnya media baru,
yaitu: 1. Digitalisasi dan konvergensi semua aspek dan media. 2. Interaktivitas dan konektivitas jejaring yang
meningkat. 3. Mobilitas dan delokasi pengiriman dan penerimaan (pesan). 4. Adaptasi publikasi dan peran-
peran khalayak. 5. Munculnya beragam bentuk baru dan media 'gateway',yaitu pintu masuk untuk mengakses
informasi pada Web atau untuk mengakses Web itu sendiri. 6. Fragmentasi dan kaburnya 'institusi media'.
McQuail (2010: 144) juga menguraikan ciri-ciri utama yang menandai perbedaan antara media baru dengan
media lama (konvensional) berdasarkan perspektif pengguna, yaitu: 1. Interactivity: diindikasikan oleh rasio
respon atau inisiatif dari pengguna terhadap 'tawaran' dan sumber/pengirim (pesan). 2. Social presence
(sociability): dialami oleh pengguna, sense personal contact dengan orang lain ciptakan melalui penggunaan
sebuah medium.Med ness:media (baru) dapat menjembatani adanya perbedaan kerangka referensi,
mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, lebih peka dan Iebih personal. 3. Autonomy: seorang
pengguna merasa dapat mengen dalikan isi dan menggunakannya dan bersikap independen terhadap
sumber. 4. Playfulness: digunakan untuk hiburan dan kenikmatan. 5. Privacy: diasosiasikan dengan
penggunaan medium dan/atau isi yang dipilth. 6. Personalization: tingkatan dimana isi dan penggunaan
media bersifat personal dan unik. Kajian tentang media baru dapat ditelusuri dan gagasan-gagasan teoritik
yang sudah ada sebelumnya, yaitu Medium Theory, Media Ecology Theory, dan New Media Theory. Dalam
peta teori media massa (Littlejohn & Foss, 2008: 289-293), Medium Theory hasil pemikiran dan Marshall
McLuhan merupakan teori yang berada dalam tradisi sosiokultural (komunikasi sebagai penciptaan dan
penggambaran realitas sosial). Tradisi ini lebih memfokuskan pada pola-pola interaksi antar orang daripada
karakteristik-karakteristik individual. Interaksi yang dimaksud adalah proses dan situs dimana makna, peran,
aturan, dan nilai-nilai kultural diupayakan. Para peneliti dalam tradisi ini berkeinginan untuk memahami cara-
cara orang secara bersama-sama menciptakan realitas dalam kelompok sosial, organisasi, dan budaya
mereka (Littlejohn & Foss, 2008: 44). Tradisi sosiokultural didasarkan pada premis, ketika orang berbicara,
maka pada dasarnya mereka sedang memproduksi dan mereproduksi budaya. Kata-kata merefleksikan apa
yang sebenarnya ada (Griffin,2006: 28). McLuhan (dalam Littlejohn & Foss, 2008:290) mengawali 'mikirannya
dengan mengajukan sebuah tesis: media, terlepas dan apa pun isi yang disampaikan, akan berdampak
ttrhadap individu-individu dan masyarakat. Gagasan ini tialam beragam bentuknya adalah apa yang
dimaksudkan.bagai

"medium theory"

. Televisi mempengaruhi kita tanpa memeandang apa yang kita tonton. Internet mempengaruhi inasyarakat
tanpa memperhatikan situs-situs apa yang increka kunjungi. Pemikiran McLuhan sangat dipengaruhi oleh
mentornya, Harold Adam Innis. Ia mengajarkan bahwa media komunikasi adalah esensi dan peradaban dan
sejarah itu diarahkan oleh media yang menonjol (media utama) pada setiap masanya. Bagi McLuhan dan
Innis, media adalah perluasan dan pikiran manusia, sehingga media yang inenonjol memiliki bias pada setiap
periode sejarah. Pemikiran konseptual yang mencoba untuk mengem bangkan gagasan McLuhan dan Inriis
dilakukan oleh Donald luis. Ia menyajikan seperangkat proposisi yang merepre sentasikan sebuah perspektif
kontemporer tentang gagasan gagasan dasar dan Innis dan McLuhan. Ellis menegaskan bahwa media yang
menonjol pada suatu masa akan membentuk perilaku dan pikiran. Ketika media berubah, maka akanmerubah
pula cara-cara orang dalam berpikir, mengelola iriformasi, dan berhubungan dengan orang lain. Ada
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perbedaan yang tajam diantara media usan, tertulis, dan elektronik. Masing-masing mempunyai efek yang
berbeda dalam konteks bagaimana kita berinteraksi dengan setiap medium. Gagasan teoritik lain yang terkait
dengan kehadiran media baru adalah Media Ecology Theory, sebuah pemikiran teoritik hasil dan studi yang
dilakukan oleh McLuhan (West & Turner, 2007: 461-462). Secara sekilas teori ini menjelaskan bahwa
masyarakat telah berevolusi, begitu juga dengan teknologi. Mulai dan abjad hingga Internet, kita telah
dipengaruhi oleh dan mempengaruhi media elektroriik. Dengan perkataan lain, the medium is the message.
Hukum-hukum media menunjukkan bahwa teknologi mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru.
Media Ecology Theory memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak dapat melarikan
din dan pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi pusat bagi semua bidang profesi dan
kehidupan. Pengaruh teknologi media terhadap masyarakat merupakan gagasan utama dan Media Ecology
Theory.Terdapat beberapa asumsi yang membingkai teori ini, yaitu: 1. Media melingkupi setiap tindakan
dalam masyarakat. 2. Media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita. 3. Media
mengikat dunia bersama-sama. Gagasan McLuhan yang tercermin dalam Classical Medium Theory
menstimulasi lahirnya pemikiran baru yang dikenal dengan New Media Theory. Pada tahun 1990, Mark
Poster menerbitkan buku yang berjudul

"The Second Media Age"

yang menegaskan periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jejaring, khusunya Internet, akan
merubah masyarakat. Gagasan the second media age yang telah dikembangkan sejak tahun 1980an
menandai perubahan-perubahan penting dalam media theory (Littlejohn & Foss, 2008: 291). Pertama,
hilangnya konsep

"media"

dan komunikasi

"massa"

menuju beragam media yang berjenjang dan sangat luas ke media personal. Kedua, konsep tersebut
mengarahkan perhatian kita kepada bentuk-bentuk media baru yang dapat berjenjang dan informasi dan
pengetahuan individual hingga interaksi. Ketiga, tesis dan the second media age membawa medium theory
yang relatif tidak dikenal pada tahun 1960an menuju popularitas yang dibarukan pada tahun 1990an. Poster
dalam pemikiran teoritiknya menguraikan perbedaan-perbedaan karakteristik the first media age dan the and
media age seperti yang terangkum dalam tabel berikut. Tabel 1 Perbedaan Karakteristik The First Media Age
dan The Second Media Age The First Media Age The Secound Media Age Produksi yang tersentralisasi (one
to many) Desentralisasi Komunnikasi satu arah Dua arah Dalam kondisi mengendalikan Tidak dalam kondisi
mengendalikan Reproduksi statifikasi social dan tidaksetaraan melalui media Demokratisasi Khalayak masa
yang terfragmentasi Mempromosikan kesadaran individual Membentuk kesadaran social Beroreantawsi seara
individual Tema-tema yang dibahas dalam New Media Theory mencakup beberapa bidang, yaitu kekuasaan
dan ketidaksetaraan, integrasi sosial dan identitas, dan perubahan social dan pembangunan (McQuail, 2010:
141). Dalam konteks kekuasaan (power), sulit untuk menem patkan media baru dalam hubungannya dengan
kepemilikan dan penerapan kekuasaan. Media baru tidak secara jelas diidentifikasi dalam konteks
kepemilikan, bukan pula akses yang dimonopoli. Arus komunikasi tidak berasal dari

"puncak"

atau

"pusat"

masyarakat. Pemerintah dan hukum tidak mengontrol Internet dalam suatu cara yang bersifat hierarkis
seperti yang dilakukan terhadap
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"media"

lama. Dalam hubungannya dengan integrasi dan identitas, pertanyaan yang muncul adalah apakah media
baru merupakan kekuatan untuk memecahbelah (fragmentation) atau menyatukan (cohesion) masyarakat?
Sedangkan dalam konteks perubahan sosial, media baru yang berpotensi sebagai agen perubahan ekonomi
atau sosial yang direncanakan perlu dipertimbangkan kembali. Dalam pandangan pertama, ada perbedaan
besar antara media massa yang dapat secara sistematis diterapkan untuk tujuan-tujuan pembangunan yang
direncanakan melalui informasi dan persuasi massa (seperti misalnya dalam kampanye- kampanye
kesehatän, kependudukan, dan inovasi teknologi) dengan penggunaan cara-cara yang sifatnya open-ended
dan non purposive sebagai tipikal dan teknologi baru. Hilangnya arah dan control terhadap isi oleh pengirim
(pesan) menjadi krusial. New Media Theory juga memberikan penjelasan tentang 2 (dua) pandangan
dominan tentang perbedaan-perbedaan antara the first media age yang menekankan pada siaran (broadcast)
dengan the second media age yang menekankan pada jejaring (networks). Kedua pandangan tersebut
adalah pendekatan interaksi sosial dan pendekatan integrasi social (Littlejohn & Foss, 2008: 292-293).
Pendekatan interaksi sosial membedakan media dalam konteks seberapa dekat dengan model interaksi tatap
muka. Bentuk-bentuk media yang berorientasi siaran menekankan pada transmisi informasi, sehingga
mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Sebaliknya, media baru bersifat lebih interaktif dan
menciptakan komunikasi yang lebih pribadi.Pandangan ini didukung oleh Pierre Levy, penulis buku

"Cyberculture"

. ia melihat the World Wide Web (WWW) sebagai ruang terbuka, luwes, dan lingkungan hit nimasi yang
dinamis. WWW memungkinkan orang untuk mengembangkan orientasi baru terhadap pengetahuan dan
karenanya terikat dalam suasana yang lebih interaktif, berbasis komunitas, lingkungan yang demokratis untuk
untuk berbagi dan memberdayakan. Internet menyediakan tempat-tempat pertemuan virtual yang bisa
memperluas lingkungan sosial, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru terhadap pengetahuan, dan
memberikan tempat berbagi perspektif yang bersifat global. Media baru sudah barang tentu tidak sama
dengan interaksi tatap muka, namun media baru memberikan bentuk-bentuk baru dalam interaksi yang
membawa orang kembali ke dalam kontak pribadi dalam cara-cara yang tidak dapat dilakukan oleh media
konvensional. Ada persoalan dalam mencoba membuat komparasi antara media baru dengan media
konvensional. Sebagian pihak meyakini bahwa media baru lebih

"mediated"

. Media baru juga berisi kekuatan sekaligus keterbatasan, kerugian dan manfaat, dan dilema. Misalnya, media
barn memberikan keterbukaan dan fleksiblitas, namun juga dapat mengarah pada kekacauan.Media baru
merupakan pilihan yang luas, namun pilihan tidak selalu memiliki mutu yang baik ketika orang membutuhkan
struktur dan panduan. Keragaman merupakan salah satu nilai yang besar dan media baru, tetapi juga dapat
mengarah pada pembagian dan pemisahan. Media baru memungkinkan orang luwes dalam menggunakan
waktu, tetapi juga menciptakan permintaan waktu yang baru. Cara kedua dimana media dibedakan ada
dalam konteks integrasi sosial. Pendekatan ini mencirikan media bukan dalam konteks informasi, interaksi,
atau diseminasi, tetapi dalam konteks ritual: bagaimana orang menggunakan media sebagai sebuah cara
untuk menciptakan komunitas. Media bukan sebuah instrumen informasi bukan pula sarana untuk pencapaian
kepentingan din, tetapi memungkinkan kita untuk bersama-sama berada dalam beberapa bentuk komunitas
dan menawarkan rasa ikut memiliki. Ini terjadi melalui penggunaan media sebagai ritual yang dipertukarkan
yang melibatkan atau tidak melibatkan interaksi yang sebenarnya. Kita menggunakan media baru sebagai
jenis dan ritual yang dipertukarkan yang membuat kita merasa menjadi bagian dan sesuatu yang lebih besar
dari pada dan kita sendiri. Media diritualkan karena media menjadi sesuatu kebiasaan, diformalkan, dan
menempatkan nilai-nilai yang lebih besar daripada penggunaan media itu sendiri. Kritik terhadap digitalisasi
dan konvergensi yang menjadi pusat bahasan dalam New Media Theory diwujudkan dalam pendekatan ritual
tentang komunikasi yang dikenal dengan Ritual Theory (Littlejohn & Foss (ed.), 2009: 686). Pendekatan ritual
menawarkan sebuah penjelasan mengapa televisi bahkan surat kabar dan buku tidak mengalami penurunan
dalam menghadapi hadirnya media baru. Dengan mengkaji bagaimana dan mengapa orang berinteraksi
dengan medium-medium komunikasi, pendekatan ini menegaskan bahwa keterikatan terhadap medium tidak
secara sederhana diarahkan oleh efisiensi dan kontrol terhadap media yang didesakkan oleh para teoritisi
dan the second media age. Namun, keterikatan terhadap media, baik media lama maupun media baru,
memberikan ketergantungan bahwa individu-individu akan sulit untuk mencapai relasi tatap muka dan
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kawasan kawasan lain dan kehidupan sehari-hari. Anak dan Budaya Komunikasi Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak
untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam memberikan
perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar
dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut 9 pengetahuan yang dapat membantu dalam memberikan perlindungan anak. 1. Setiap anak harus
mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak
mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk
mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga. 2. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai
nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak
untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak
pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak. 3. Anak
perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak
seperti perkawinan anak usia dini dan pemotongan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga,
masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka. 4. Anak-anak harus mendapat
perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai
meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk
sepertiperbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak. 5. Anak perempuan dan laki-
laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat.
Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami
pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera. 6. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang
jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga
bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk
kembali ke keluarga dan masyarakat. 7. Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan
hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Anak yang menjadi
korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah anak. 8. Dukungan dana dan
pelayanan kesejahteraan sosial, dapat membantu keutuhan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu untuk
tetap bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan. 9. Semua anak mempunyai hak untuk
mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak
untuk berperan aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi
sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang aktif (sumber dari web promkes.depkes.go.id)
Kebutuhan anak akan beberapa hal tersebut diatas sangat wajib dilaksanakan demi kepentingan tumbuh
kembang anak kedepan. Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini membuat budaya komunikasi tatap muka
yang dilakukan anak dan keluarga akan jarang terjadi dan tentu saja dapat menjadi kerikil tajam dalam proses
pertumbuhan anak. Disebabkan oleh meningkatnya penggunaan ponsel, tablet, dan komputer untuk
mengakses internet yang dijelaskan dalam survei KOMINFO dan UNICEF kecenderungan anak berhubungan
dengan media baru akan lebih meningkat di masa sekarang serta wajib peran orang tua dalam mendampingi
penggunaannya. Aktivitas orang tua sering menjadikan alasan anak kurang mendapat perhatian sehingga
merasa terabaikan dan mulai mencari perhatian di tempat lain. Tetapi faktanya juga semakin banyak orang
tua memfasilitasi teknologi terbaru dan penggunaan internet untuk mempermudah berhubungan dengan
anaknya. Kedua hal ini tipe orang tua yang berbeda namun memiliki dampak kepada anak untuk semakin
bebas bermain di dunia baru terutama media sosial. Budaya komunikasi yang biasanya tatap muka menjadi
perubahan besar saat ini antara anak dan anggota dalam keluarga khususnya orang tua. Ekspresi atau yang
dikenal dengan bahasa non verbal justru diwakilkan oleh emoticon yang terkadang tidak tepat pada
penggunaannya. Sopan santun ataupun etika dan norma tergerus sedikit demi sedikit karena fokus orang tua
dan anak tergantikan dengan hiburan baru di media baru mulai dari game online hingga media sosial yang
mempermudah mendapatkan teman. Semua karena munculnya teknologi berkomunikasi yaitu media baru.
Kebutuhan untuk mengetahui tentang perkembangan dunia luar dan memiliki pertemanan di dunia maya serta
mempermudah mencari informasi untuk tugas sekolah sangat difasilitasi oleh media baru. Media paling cepat
yang memberikan kemudahan untuk akses keluar namun juga dengan resiko besar yang mengikutinya. Mulai
dengan cyberbullying. Karena kemudahan informasi yang diakses sehingga anak dengan polosnya akan
memberikan informasi pribadi yang terkait dengan dirinya. Dari sini kejahatan sudah mulai mengintai seperti
seringnya mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal dan tiba tiba menghilang karena diculik. Peran
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orang tua dan guru semakin terlihat jelas disini. Sebagai orang dewasa yang berada disekitar anak maka
wajib dalam menerapkan keamanan untuk kebaikan perkembangan anak. Media baru dan media sosial
memang sangat penting untuk diterapkan ataupun sekedar diketahui. Namun efeknya juga harus disadari
segera oleh kita pengguna. Jika yang menggunakan adalah yang masih dibawah pengawasan dan belum
memahami apa dampak dari sebuah teknologi komunikasi maka orang disekitarnya yang berperan untuk
mendampingi terlebih memberikan pemahaman tentan penggunaannya kedepan. SIMPULAN Komunikasi
sangat penting dilakukan mengingat fungsinya adalah menyampaikan pesan yang merupakan kebutuhan
manusia satu sama lain dalam roda kehidupan. Komunikasi tentu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup
dalam memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan apapun yang pasti penting untuk disampaikan.
Saat ini muncul komunikasi di media baru yang memberikan akses kemudahan sekaligus efek besar yang
mengikutinya. Anak adalah makhluk hidup yang membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya berkaitan
dengan tumbuh kembangnya. Dengan munculnya media baru semakin mempermudah kedua pihak untuk
saling berkomunikasi terutama bagi mereka yang memiliki aktifitas sangat padat. Namun mengingat efek
yang juga mengikuti kemudahan dalam berkomunikasi di media baru sehingga budaya komunikasinya juga
berubah. Budaya komunikasi yang dilakukan adalah menjadi komunikasi tatap muka bermedia dan kaya
bahasa non verbal yang digantikan oleh emoticon baru atau simbol. Budaya komunikasi ini harus diwaspadai
karena kemudahan media baru dan kebiasaan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan segenap
hiburan dan informasi yang ada akan membuat anak tertarik dan juga cepat dewasa. Maka peran orang tua
untuk memberikan dampingan lebih dan tetap berkomunikasi tatap muka secara nyata adalah harapan utama.
Meskipun hal tersebut kadang sulit dilakukan dan anak yang terpapar media sosial yang ditawarkan oleh
media baru akan semakin mudah untuk tertarik masuk berkenalan dengan dunia luar. DAFTAR PUSTAKA
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sebagai metode untuk membedah sejauh mana objek yang diteliti mencerminkan isi seharusnya dan terlebih
ideology media. Artikel tersebut justru memberikan stereotype negative terhadap kaum perempuan yang
tercermin dari setiap kata yang ditampilkan. Kata kunci: majalah perempuan dewasa, stereotype negative
Women and Media Nowadays adult female magazines become more developed and more competitive. It is
because the magazines still become the choice of their readers and have been participating in educating
people. One of the article entitled

"Kami Bisa Sing Telikung Saat Berebut Cinta"

published in the section of Men Gossip in one of the adult female magazines which has been published
nationally for years is selected by the writer to know what discourse is being educated to its readerd.
Analytical discourse is appropriate methode to investigate to what extend the object of the research
represents the content, especially media ideology. This article gives negative stereotype to women which is
reflected on its words. Keywords: Adult female magazie, negative stereotype Pendahuluan Masyarakat dan
media saat ini dalam masa panjang menikmati begitu berlimpahnya informasi. Media memberikan alternatif
memilih informasi tetapi masyarakat tetap yang menentukan bagian mana yang sesuai untuk dikonsumsi.
Namun hal ini tetap tidak sejalan dengan prakteknya di masyarakat. Informasi yang kemudian dikonstruksi
menjadi berita tersebut begitu banyak diproduksi oleh berbagai pihak, bukan hanya lembaga yang
legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan namun pihak manapun dapat menggandakannya menjadi ribuan
dengan adanya media nonmeanstream. Media sangat penting posisinya di masyarakat. Selain kepentingan
bisnis yang ingin dikembangkan oleh pemiliknya, media juga memiliki idealisme yang disebarkan oleh
pengelola. Sayangnya fakta tersebut kian bersaing ketat dengan kapitalisme dan keinginan publik untuk terus
mendapatkan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga yang muncul bukan hanya
sekedar berita namun, meluapnya informasi yang dikemas dan menjejalkan idealisme masing masing pihak
yang memiliki kepentingan. Fenomena ini yang membuat khalayak menjadi begitu bebasnya memproduksi
sekaligus juga mengkonsumsi berita. Jika dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan dalam menulis
kronologi peristiwa dengan baik dan kosakata yang bagus tidak menjadi masalah, namun jika berita tersebut
dibuat ala kadarnya dan tidak memperhatikan kaidah menulis berita dengan baik kemudian hasilnya
dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak begitu paham akan menjadi boomerang bagi khalayak. Kenyataan
yang juga ironi adalah saat berita dibuat oleh lembaga yang paham akan proses produksi berita dan
sekaligus lembaga legal namun dengan sengaja mengajak khalayak penikmat beritanya untuk ikut menyetujui
ideologi yang dihadirkan. Ideologi yang terkadang membuat posisi suatu kelompok menjadi bias di
masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah artikel yang berjudul 'Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut
Cinta' yang terdapat pada bagian Gosip Pria di salah satu majalah perempuan dewasa yang sudah berpuluh
tahun terbit di ranah nasional. Gosip Pria dalam majalah ini membicarakan segala sesuatu yang disukai oleh
pria. Pada terbitan awal bulan Agustus majalah ini membahas satu artikel tentang situasi saat pria sedang
memperebutkan hati seorang wanita untuk menjadi pasangan hidup. Dalam artikel tersebut terdapat
wawancara dengan beberapa pria dan wanita. Menariknya artikel ini untuk diteliti adalah cara menyampaikan
ide dalam beberapa situasi saat mengantarkan ide tersebut kepada pembaca yang sebagian besar
segmentasinya adalah perempuan dewasa bekerja ataupun memiliki karier dan juga ibu rumah tangga
modern. Menurut Onong Uchjana Effendy fungsi majalah adalah to inform, to educate, to entertain, and to
influence (effendi, 1985:193). Begitu juga majalah perempuan dewasa yang terbit sejak tahun 1971 ini
memiliki semangat dapat mengakomodasi seluruh aspirasi kaum perempuan Indonesia. Tentu saja informasi
yang ada di dalamnya diharapkan mampu mendukung perempuan lebih maju menjadi manusia yang dapat
mengikuti perkembangan jaman. Femina adalah nama majalah wanita yang berasal dari Indonesia yang
pertama kali diterbitkan pada tahun 1970. Penerbitnya adalah Femina Group yang sahamnya sebagian besar
dimiliki keluarga besar Alisyahbana, kerabat dari sastrawan Indonesia terkemuka Sutan Takdir Alisyahbana.
Selain edisi cetaknya, tersedia juga edisi daring. Selain itu, Femina Group memiliki majalah lainnya yang
diterbitkannya dan memiliki stasiun radio dan rumah produksi (wikipedia). Media - majalah Menurut Burhan
Bungin, media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara
massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Menurut Cangara media massa adalah alat
yang digunakan untuk penyampaian pesan dari sumber kepada penerima (khayalak) dengan menggunakan
alat-alat komunikasi mekanis yaitu seperti surat kabar, film, radio, dan TV (Bungin, 2006). Dalam menjalankan
paradigmanya media massa berperan (Bungin, 2006 : 85): a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu
perannya sebagai media edukasi b. Media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat
menyampaikan informasi kepada masyarakat. c. Media massa sebagai media hiburan. Sebagai agent of
change, media juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan,
katalisator perkembangan budaya. Peran media tersebut membuat media harus memiliki batasan sendiri
dalam memberikan informasi kepada khalayak. Paham akan posisinya maka media memiliki agenda
tersendiri berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang menjadi
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sasaran medianya. Disinilah terlihat bagaimana sebuah media mewacanakan suatu paradigma yang
dianggap penting untuk disebarkan. Hingga sampai pada beberapa hal yang sangat biasa dianggap oleh
masyarakat namun sesungguhnya ada nilai- nilai tertentu yang ingin disampaikan oleh sebuah korporasi
media dan ironinya nilai tersebut merendahkan atau bahkan memarginalkan salah satu pihak yang sedang
dibahas. Seperti dikatakan Tony Bennett, media dipandang sebagai agen kontruksi sosial yang
mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Begitu juga Stuart Hall, makna tidak tergantung pada
struktur makna itu sendiri, tetapi pada parktik pemaknaan. Media massa pada dasarnya tidak mereproduksi,
melainkan menentukan (to define) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih. Makna, tidaklah secara
sederhana dapat dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial, perjuangan
dalam memenangkan wacana. Perjuangan antar kelompok ini melahirkan pemaknaan untuk mengunggulkan
satu kelompok dan merendahkan kelompok lain ( eriyanto, 2001: 37) Salah satu bentuk dari media massa
adalah majalah. Majalah disini berbeda dengan media yang lain karena karakteristiknya yang bisa terbit satu
minggu sekali atau satu bulan sekali. Sehingga artikel atau berita merupakan kejadian yang tidak selalu up to
date namun memiliki nilai menarik yang lain dan layak untuk ditampilkan kembali. Karena terbitnya memiliki
jangka waktu yang lama maka media cetak jenis majalah memiliki waktu yang cukup banyak untuk
mempersiapkan materi apa saja yang akan ditampilkan. Termasuk nilai nilai apa saja yang ingin diwacanakan
kepada khalayak pembacanya. Media massa cetak yang baik harus memiliki daya tarik antara lain (Liliweri,
2001:75): 1.Daya tarik pesan, meliputi isi pesan, tata bahasa, system penulisa dan aktualitas berita 2.Daya
tarik fisik, meliputi gambar (kualitas gambar/foto dan kualitas kertas), tata letak, tata warna (teknik pewarnaan
dan kualitas warna) 3.Daya tarik kuantitas, meliputi frekuensi terbitnya media massa tersebut dan jumlah
halaman yang tersedia 4.Daya tarik dengan menggunakan teknik propaganda. Untuk menciptakan daya tarik,
media massa cetak menggunakan teknik propaganda yang dapat mempengaruhi khalayak sasarannya
seperti menggunakan public figure dan slogan. Ideologi Teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari
praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Media dapat menyebarkan ideologi yang dimiliki
kepada khalayak melalui kekayaan kata di dalam artikel. Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah
teks yang muncul tersebut pencerminan dari ideologi seseorang, apakah dia feminis, atifeminis, kapitalis,
sosialis dan sebagainya (eriyanto, 2001:14) Isi media adalah hasil rekonstruksi peristiwa, faktanya boleh
sama namun ada sudut pandang yang berbeda antar satu media dan media yang lain sehingga media A bisa
menganggap pelaku sebuah peristiwa itu penting sebagai bahasan utama namun media B justru menganggap
peristiwa- nya yang lebih penting dan layak untuk diulas lebih mendalam. Sudut pandang merupakan salah
satu daya tarik yang dapat membuat khalayak memahami sebuah berita menjadi kronologi peristiwa yang
runtut dan layak dikonsumsi. Dilain pihak ada juga sisi balance atau cover both side yang memposisikan
peristiwa menjadi sebuah rekonstruksi yang seimbang dari berbagai sudut, hal ini biasanya terkait dengan
narasumber yang disampaikan terkait dengan kepentingan dari sebuah peristiwa. Keadaan tak jauh beda
pada masa Orde Baru. Media masih menjadi alat propaganda kebijakan pemerintah. Pengendalian media
massa bukan semata-mata untuk menguasai media tersebut, melainkan untuk menguasai alam pikiran
masyarakat tersebut (Siregar, 2004: 115). Media bukan saja the fourth of power dalam sebuah negara namun
pengaruhnya dalam mengantarkan nilai yang dianggap penting mampu mengubah pengetahuan khalayak,
menjadikan sebuah isu adalah fakta yang wajib untuk dibahas dan diketahui sehingga mempengaruhi setiap
kehidupan masyarakat yang menerima informasinya. Dalam era reformasi, kebebasan pers membuka ruang
bagi kelompok- kelompok masyarakat untuk bertarung bebas. Pendekatan semacam ini tentunya patut
dikritisi. Masyarakat memang tak lagi dicengkeram kediktatoran penguasa, akan tetapi media di dominasi
kelompok elit pemilik modal. Media menjadi alat kelompok dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan
kehadirannya sembari memarjinalkan kelompok tertentu. Metode Penelitian Jenis Penelitian ini berjenis studi
kasus deskriptif, penelitian terhadap teks dan termasuk penelitian kualitatif. Menjelaskan bagaimana teks
dapat mengantarkan ideologi redaksi kepada masyarakat melalui nilai nilai yang disalurkan dalam media
massa khususnya majalah. Objek Penelitian Obyek penelitian ini adalah isi artikel 'Kami Bisa Saling Telikung
Saat Berebut Cinta' di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Unit analisis Kata -kata dan kalimat yang
terdapat di artikel 'Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut Cinta' di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014.
Teknik analisa data Teknik analisa data menggunakan teknik analisis wacana kritis Roger Fowler dengan
mengambil kalimat yang dianggap mewakii perempuan dalam artikel 'Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut
Cinta' di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Kemudian kalimat tersebut dianalisa untuk mengetahui
ideologi yang berada dibalik media tersebut. Pembahasan Majalah femina adalah majalah perempuan yang
memberikan informasi yang diharapkan mampu menampung aspirasi perempuan Indonesia. Empat puluh
empat tahun adalah waktu yang cukup lama dalam memberikan informasi serta mengedukasi masyarakat.
Perempuan adalah mayoritas pembaca majalah ini. Dikaitkan dengan sasarannya yang semakin dinamis,
maka majalah ini pun tentunya juga mengikuti perkembangan tersebut. Majalah ini pada awal 1970 an terbit
satu bulan sekali namun seiring perkembangan jaman kemudian terbit seminggu sekali hingga saat ini.
Intensitas kemunculan media massa ini menunjukkan bahwa masyarakat kita 'mempercayai' sekaligus
menjadikan informasinya sebuah panutan sebagai gaya hidup perempuan. Hal tersebut dituangkan kedalam
tulisan yang berupa artikel dan dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk dibaca. Dunia jurnalistik
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kadang dapat membuat nilai berita secara tidak sadar menggiring pada kelompok tertentu menjadi kelompok
marginal. Tidaklah mengherankan maka pada sebuah bahasan artikel, kelompok yang menjadi korban dan
dirugikan justru diceritakan dengan dramatisasi yang menyebabkan kelompok tersebut menjadi terpinggirkan
atau justru menjadi pusat perhatian. Bukan lagi pelaku yang seharusnya mendapat hukuman. Common sense
lain yang berhubungan dengan praktik kerja jurnalistik, di antaranya adalah kecenderungan untuk
menempatkan unsur dramatisasi yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya dalam pemberitaan
menjadi sebuah hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan hal- hal yang menarik menjadi lebih urgent untuk
disampaikan kepada publik. Karena sudah sering kita dengarkan bahwa peristiwa 'anjing menggigit manusia'
itu sudah biasa namun jika 'manusia menggigit anjing' itu baru luar biasa. Salah satu contohnya adalah artikel
'Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut Cinta' di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Judul yang terdapat
di cover majalah adalah Gosip Pria: 'Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut Cinta' namun judul yang
terdapat di artikel aslinya adalah 'Berkompetisi mengejar cinta'. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu
didapatkan dengan cara berkompetisi atau berlomba yang bisa menggiring pembaca pada konotasi negatif
karena selalu ada pihak yang menang dan kalah. Padahal disini sedang membicarakan tentang cinta yang
berkaitan dengan perasaan manusia yang tentu saja tidak dapat diukur dan bukan bersifat kebendaan terlebih
kata menang dan kalah namun lebih kepada saling menyayangi, menghargai, mengagumi. Semuanya tidak
dapat dihitung dan bersifat abstrak. Sedangkan kompetisi lebih kearah menganggap cinta itu benda dan dapat
dilombakan untuk mendapatkannya. Pihak yang menang berarti mendapatkan cinta dari pihak yang
dimenangkan. Hal ini terkait dengan ideologi kapitalis yang selalu melihat sesuatu dari wujudnya dan apa
yang bisa didapatkan atau diraih, tentunya berorientasi untung dan rugi. Hal ini sesuai dengan kenyataan
ketika kaum kapitalis menjajah negara kita bertahun tahun sehingga saat ini tanpa kita sadari telah mengakar
kedalam kehidupan sehari hari. Sesuatu yang dianggap sudah biasa dan benar adanya namun
sesungguhnya hal itu tidak tepat dan justru membuat manusia hilang nilai tertingginya sebagai makhluk yang
mulia di muka bumi karena dibendakan seperti sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak memiliki akal serta
perasaan. Ketika kemenangan seorang pria berarti menaklukkan hati wanita, bahkan saat harus bersaing
dengan temannya sendiri. Kecenderungan pria untuk tak segan berkompetisi bisa jadi termasuk persaingan
dalam hal asmara. Persahabatan mereka berubah menjadi persaingan untuk memikat sang pujaan Ketika
akhirnya Hans mengetahui bahwa Flo lebih memilih saya, hubungan pertemanan kami berubah dingin. Hans
juga sering menjadikan saya bahan bulan-bulanan dan sasaran sindiran. Pria yang tak berhasil mendapatkan
sang wanita bukan tak mungkin bersikap biasa- biasa saja, namun bisa juga merasa kecewa, rendah diri,
bahkan depresi. Saya susah cari jodoh, kalah saing sama pengusaha muda bermobil. Kalimat tersebut
menggambarkan bagaimana kaum pria itu wajar dalam berkompetisi memperebutkan hati perempuan dan
menjadikan hal tersebut sebagai persaingan yang bisa jadi membuat suasana pertemanan yang sedang
berkompetisi menjadi taruhan. Pertemanan bisa berubah menjadi permusuhan karena berebut hati
perempuan. Disini perempuan dideskripsikan sebagai pihak yang menyebabkan rusaknya hubungan
pertemanan dua orang pria. Bukan penjelasan bahwa perbuatan dua pria yang kurang dapat mengendalikan
perasaan dan cara berfikirnya untuk lebih open mind terhadap kenyataan bahwa cinta tidak dapat
diperebutkan layaknya benda namun lebih diperlakukan dengan perasaan yang sama saat memperlakukan
sesama manusia. Dengan kata lain wartawan ingin menyampaikan bahwa perempuan sama seperti benda
yang bisa diraih melalui kompetisi. Perempuan juga merupakan penyebab hancurnya pertemanan pria. Di sini
menggambarkan bagaimana proses hegemoni bekerja. Ia berjalan melalui suatu proses atau cara kerja yang
tampak wajar dalam produksi berita, proses itu terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan
diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran, memang begitulah adanya, logis dan bernalar
(common sense) dan semua orang menganggap itu sebagai suatu yang tidak perlu dipertanyakan
(eriyanto,2011:105) Di sisi lain, tak lama setelah gagal mendapatkan Tiara, saya kini berpacaran dengan
wanita lain. Jika gagal, kemungkinan terburuk saya adalah kerugian dari sisi bisnis sekaligus sakit hati'
Dengan membentuk asosiasi antara perempuan dan hubungan pertemanan menjadi dingin, menjadikan
perempuan sebagai pihak yang merugikan posisi pria dalam kehidupan sehari hari terutama hubungan
pertemanan yang sudah terjalin dalam waktu yang tentu saja tidak singkat. Sama saja menyampaikan bahwa
perempuan adalah penyebabnya dan bukan pria yang kurang matang dalam cara berpikir. Aktor pelaku
disebutkan berkali kali wajar untuk melakukan kompetisi memperebutkan perempuan sebagai korbannya. Hal
ini juga menandakan perempuan menjadi objek. Sekaligus tentang kegagalan dalam berkompetisi
mendapatkan objek dianggap sebuah kerugian. Lebih kepada kebendaan dan dinilai materi bukan pada
pembelajaran bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan rencana karena kita diciptakan sebagai manusia yang
harus selalu berusaha. Untuk kesekian kalinya ideologi kapitalis menguasai masyarakat kita. Setelah dia lulus
kuliah, saya menawarinya melamar pekerjaan di kantor saya, agar kami bisa terus berdekatan. Sebagai
supervisor, ia punya alasan untuk lembur dan melakukan perjalanan bisnis ke luar kota bersama Tiara,
sehingga teman satu tim tidak ada yang curiga. Perempuan menjadi subordinasi. Karena posisinya sebagai
perempuan dan pria yang berkuasa maka, di ranah publik pun perempuan harus menurut kepada keputusan
pria alih-alih alasan untuk bekerja lembur. Disini ideologi patriarki begitu kental terlihat. Bahwa apapun yang
terjadi perempuan tetap harus tunduk kepada keputusan pria termasuk di luar ranah domestik. Karena
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posisinya selalu dibawah pria atau hanya untuk pelengkap saja. Ia mengatakan, baru saja menerima
perjodohan dengan anak salah satu rekan bisnis orang tuanya. Gina berencana pindah ke luar negeri untuk
menemani suaminya melanjutkan studi Perjodohan yang pada dasarnya bukan pilihan kedua pihak yang
dijodohkan sangat mirip dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat kita di masa siti nurbaya atau masa
penjajahan zaman Belanda. Alih-alih mempererat garis keturunan namun ternyata dimasukkan nilai material
dimana keuntungan materi tetap dikedepankan dan ironisnya justru pihak perempuan menerimanya sebagai
sesuatu yang normal dan wajar. Disini masih terlihat ideologi kapitalis masuk ke ranah keluarga. Perempuan
merupakan pihak yang bisa ditukar dengan sejumlah nilai yang disepakati sekaligus dijadikan pelengkap
justru bukan karena dia apa adanya sebagai teman seumur hidup namun karena pria wajib ditemani karena
perempuan sebagai istrinya. Salah satu sebabnya adalah sosialisasi mereka yang berbeda, khususnya minat
mereka yang berlainan terhadap berbagai aspek kehidupan (Mulyana, 2008:315). Masyarakat kita telah
menerima adanya nilai bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda baik secara fisik dan perannya. Sehingga
dalam sosialisasinya di masyarakat hal tersebut terus menerus diterapkan sebagai kebiasaan dan menjadi
budaya masyarakat. Pola yang sangat membedakan antara perempuan yang baik dan buruk adalah masa
Orde Baru dimana perempuan yang baik diartikulasikan seperti Raden Ajeng Kartini sedangkan perempuan
yang jahat adalah kelompok Gerwani karena terkait dengan G30SPKI. Ini bagian dari Orde Baru sebagai
tangan negara-memvisualisasikan perempuan sesuai dengan kepentingannya. Kata lain yang
merepresentasikan perempuan adalah 'ibuisme'. Ibuisme memperlihatkan ideologi artikulasi perempuan yang
erat kaitannya dengan mekanisme tersebut sebagai pendukung Orde Baru (santoso, 2011:4). Kemudian pada
saat perempuan mencoba keluar dari kebiasaan yang jauh seperti yang sudah diartikulasikan maka terjadi
ketidakwajaran dan pandangan miring masyarakat terhadap pihak yang bersangkutan. Padahal perempuan
dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bersosialisasi. Disinilah letak pihak yang dominan
sedang mendominasi secara tidak disadari oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat menganggapnya
sebagai hal yang common sense. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang membuat pria umumnya senang
berkompetisi. Selain faktor biologis..., ada pembelajaran sosial atau budaya yang mendorong pria untuk
tampil dominan, dan kesuksesan mereka sering dikaitkan dengan kemenangan. Di sisi lain, seorang pria yang
rela bersaing demi mendapatkan wanita incarannya tak selalu berarti memiliki ketertarikan luar biasa pada
sang pujaan. Bisa juga, ia justru berfokus pada aspek kompetisi sebagai ajang pembuktian diri, sehingga
sang wanita lebih dianggap sebagai trophy. Teori Althusser tentang ideologi menekankan bagaimana
kekuasaan kelompok yang dominan dalam mengontrol keompok lain. Antonio Gramsci membangun suatu
teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok
dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi
sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain (eriyanto,
2001:103). Dalam artikel yang menjadi objek penelitian ini terlihat bagaimana pria direpresentasikan menjadi
pihak yang dominan melakukan kompetisi dan objek dominasinya adalah perempuan. Hal tersebut telah
menjadi budaya kita dan tentu saja didukung oleh masyarakat. Pihak dominan lebih melihat perempuan
sebagai objek yang pantas untuk didapatkan terlebih karena sebagai ikon penghargaan karena usahanya
setelah berkompetisi. Ini justru membuat stereotype negative terhadap perempuan bahwa bukan hanya
sebagai pihak yang didominasi oleh pria tetapi gambaran tentang perempuan di masyarakat semakin miring.
Dibuktikan dengan kalimat bahwa Di sisi lain, seorang pria yang rela bersaing demi mendapatkan wanita
incarannya tak selalu berarti memiliki ketertarikan luar biasa pada sang pujaan. Bisa juga, ia justru berfokus
pada aspek kompetisi sebagai ajang pembuktian diri, sehingga sang wanita lebih dianggap sebagai trophy.
Deskripsi yang sangat gamblang tentang keberadaan kelompok yang didominasi yaitu perempuan. Sungguh
nyata bahwa artikel ini mewacanakan pihak yang dominan adalah pria dan justru membuat posisi perempuan
menjadi marginal. Karena bukan digambarkan sebagai sesama manusia yang ditakdirkan untuk saling
melengkapi dan membantu satu sama lainnya justru menggambarkan salah satu pihak berhak mendominasi
kelompok tertentu karena keberadaannya merupakan konsensus yang telah disepakati oleh masyarakat.
Kalimat pendukung lainnya adalah saat penulis artikel atau wartawan justru menyarankan kepada pembaca:
Jika anda tengah diperebutkan dua pria, anda harus proaktif untuk segera keluar dari situasi ini. Makin lama
menunda mengambil keputusan, anda dapat menimbulkan kesan mempermainkan kedua belah pihak,
sehingga sangat mungkin mereka akan mundur atau bahkan mengembangkan perasaan antipasti. Penting
pula bagi anda untuk membuat batasan, agar tak terlibat terlalu dalam dengan salah satu pria selagi dalam
masa penjajakan. Pembaca yang mayoritas perempuan (pihak yang didominasi) justru disarankan untuk
mengambil keputusan agar tidak terkesan mempermainkan. Bukankah pelaku kompetisi adalah pria dan
perempuan merupakan korban yang dijadikan objek. Mengapa keadaan bahkan berbalik menyalahkan pihak
yang terdominasi menjadi lebih marginal karena dianggap mempermainkan jika tidak segera memiliki
keputusan. Bisa jadi perempuan tidak menyadari pada posisi yang sedang diperebutkan sehingga dia merasa
tidak perlu mengambil keputusan. Proses marjinalisasi wacana itu berlangsung secara wajar, apa adanya,
dan dihayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media.(eriyanto, 2001: 103)
Pada kalimat tersebut terlihat kembali ideologi patriarki dimana pihak pria selalu pada posisi yang benar
meskipun sudah melakukan kesalahan yaitu berkompetisi dan menjadikan perempuan sebagai objeknya. Pria
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dianggap sebagai pihak utama yang memimpin pihak lainnya sehingga apapun yang terjadi pihak yang
cenderung dipimpin ini sebagai pelengkap harus melengkapi dengan segala upaya dan segera melakukan
tindakan demi kebaikan pemimpinnya. Perempuan dalam artikel ini tidak dipandang sebagai makhluk bebas
yang juga memiliki pemikiran yang sama dengan makhluk lainnya yaitu pria begitu juga peluang yang sama.
Sayangnya, hal tersebut adalah kontruksi sosial dari dominasi kekuasaan patriarki yang telah bertahun tahun
lamanya disepakati sebagi budaya oleh masyarakat. Feminis mengawali dengan perdebatan tentang gender
untuk memperlihatkan bahwa permasalahan perempuan adalah bentukan atau kontruksi sosial. Landasan
pemikiran seperti itu memberi dasar untuk mempermasalahkan hal hal yang dianggap sebagai alamiah,
natural, dan biologis (santoso, 2011:7). Seperti yang disebutkan dalam artikel yang diteliti bahwa sudah
dianggap biasa pria cenderung berkompetisi memperebutkan perempuan sebagai objeknya. Mengapa tidak
dibahas bahwa hal tersebut terjadi karena selama ini nilai di masyarakat menganggap bahwa perempuan
adalah makhluk yang lemah lembut sehingga pria yang selalu terpacu adrenalinnya merasa wajib
menjadikannya objek yang diperebutkan bukan justru sebaliknya. Hal itu terkait nilai-nilai yang menyebutkan
pria wajib berkompetisi untuk membuktikan eksistensinya di masyarakat yang erat dengan prestasi saat
meraih kemenangan. Kesimpulan Sepert dikatakan Raymond William, hegemoni bekerja melalui dua saluran,
ideologi dan budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia
menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain
dianggap salah, media disini secara tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana, nilai-nilai atau wacana yang
dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsensus
bersama. Sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang (eriyanto, 2001:105). Media
massa cetak dalam hal ini majalah Femina berperan serta mewacanakan ideologi yang sejak lama sudah
diyakini masyarakat sebagai budaya kita. Keberadaan media ini selama empat puluh empat tahun merupakan
waktu yang cukup lama dalam berkontribusi menyalurkan informasi sekaligus mengedukasi perempuan
sebagai mayoritas khalayak pembaca media cetak ini. Setali tiga uang, media ini juga merupakan media yang
harus berdiri mempertahankan statusnya sebagai salah satu perwujudan kekuatan keempat dari sebuah
negara, di sisi lain setiap usaha membutuhkan dana untuk mempertahankan hidupnya. Disinilah ideologi
patriarki yang selama ini diyakini sebagai sebuah kebiasaan oleh masyarakat menjadi sebuah nilai biasa jika
diterapkan dalam sudut pandang media di setiap berita atau artikelnya. Di sisi lain kapitalisme juga
menguasai media untuk tetap mempertahankan bisnisnya. Sayangnya, kedua ideologi ini membuat
perempuan menjadi pihak yang didominasi bahkan marginal. Salah satu contohnya dalam artikel 'Kami Bisa
Saling Telikung Saat Berebut Cinta' di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Artikel ini menyampaikan
keadaan dimana pria mendominasi perempuan dalam hal asmara itu merupakan hal biasa bahkan dianggap
budaya. Sehingga stereotype negative akan muncul saat perempuan keluar dari ranah yang sudah dipahami
oleh masyarakat selama ini. Daftar Pustaka Bungin, Burhan. 2006. Buku Sosiologi Komunikasi. Jakarta:
Kencana. Sudibyo, Agus.2004.

"Absennya Pendekatan Ekonomi Politik untuk Studi Media"

dalam Komunikasi, Negara, dan Masyarakat., Nunung Prajarto (ed). Yogyakarta : Fisipol UGM. McQuails,
Dennis. 2000. Mass Communication Theory. London : Sage Production. Siregar, Ashadi. 2004.

"Media Pers dan Negara: keluar dari Hegemoni"

dalam Komunikasi, Negara, dan Masyarakat., Nunung Prajarto (ed). Yogyakarta : Fisipol UGM. Santoso,
Widjajanti M. 2011. Sosiologi Feminisme, Konstruksi Perempuan dalam Industri Media. Yogyakarta : LKis.
Hal: 4-5. Eriyanto. 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS
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Social Media and Low Cost Campaign abstract Indonesia is the third biggest democratic countries after USA
and India. It has happened since the downfall of the Suharto's regime in the new order by people's power.
Indonesian people welcomed this historical event enthusiastically. The people's enthusiasm in welcoming this
reformation includes the mushrooming of many new parties who participated in the national election and
placed their members in the house of representative. Yet, to be the member of house of representative in
democratic country becomes something difficult particularly for those who do not have large capital due to the
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fact that political campaign to build a good image and persuade people to vote for the candidates needs high
cost. This condition brings a serious effect. People who were successful in the election and became the
member of house representative, then, tried to get their capital back. The era of new media gives many
opportunities for the candidates of the member of house of representative to build personal branding through
low cost campaign. The easiness to build networking even to the remote areas, which people never visit,
becomes possible considering the people's attitude toward the new media. Keyword: social media,politic
campaign,twitter Pendahuluan Peristiwa ibu negara yang mengatakan sesuatu kurang pantas kepada
followernya di Instagram mengingatkan kita bahwa dunia virtual memiliki andil yang besar dalam merubah
style masyarakat untuk saling berkomunikasi. Tanggapan beragam muncul dari masyaraat untuk mendukung
sekaligus mengcounter atau bahkan sekadar ikut-ikutan dalam kejadian tersebut. Sepersekian detik sudah
mendapat perhatian dari masyarakat. Terutama masyarakat yang sudah berada dalam era digital. Era digital
yang mengantarkan kita ke dalam dunia baru. Dunia yang serba cepat untuk mencari informasi dan saling
berkomunikasi. Semuanya serba dapat di 'bagi' ke pihak lain, data diperkecil maupun data dirubah sebagian,
lalu membentuk sebuah jaringan yang dulunya oleh McLuhan disebut dengan desa global atau Global Village
dimana jarak sudah diterobos untuk saling berhubungan dalam pertukaran informasi tentang apapun. Angka,
kata, gambar, suara, data, dan gerak adalah hal yang sudah sangat biasa ditransfer dengan mudahnya di era
digital. Kesemuanya didukung oleh semakin berkembangnya teknologi. Gadget yang jaman sekarang sudah
bukan milik kalangan ekonomi menengah keatas namun mereka yang memiliki kantong tipis pun dapat
memilikinya karena begitu sangat pesatnya perkembangan teknologi dalam mendukung lalu lintasnya arus
informasi di jaman sekarang sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengikuti zaman ini. Kehadiran
era digital juga ikut andil dalam tahun politik ini. Tahun ini memang tahun politik bagi bangsa Indonesia yakni
tahun dipilihnya wakil daerah ataupun wakil negara. Salah satu fasilitas di era digital, memberikan kemudahan
terhadap calon kandidat politik untuk menggalang opini dan dukungan. Kemampuannya yang sangat cepat
dalam 'jaringan' sudah terbaca oleh kandidat politik untuk dimanfaatkan sedemikian rupa. Media sosial
Zaman telah berubah, mesin informasi bergerak dengan sangat cepat. Saat ini, media-media baru seperti
situs berita online, social media, hingga broadcast message, seakan mengungguli media-media
'konvensional' karena faktor kemudahan dalam mengakses ketiganya. Efeknya informasi menjadi tak
terbendung, mengalir kemana-mana dan bisa membuat kita bingung, mana yang benar dan mana yang salah.
Era digital menghadapkan kita pada dunia media yang baru. Paparan berita bukan lagi melalui televisi, surat
kabar dan majalah tetapi juga media digital yang memberikan banyak keunggulan, seperti akses yang mudah
dan kecepatannya menyebarkan informasi. Kian maraknya social media juga bisa jadi senjata yang lebih
berbahaya karena sifatnya cepat dan interaktif. Karena interaktif itulah yang membuat orang menjadi lebih
provokatif menurut Ignatius Harry seorang pakar media dan direktur eksekutif LSPP. Masalahnya, kehidupan
manusia modern tidak mungkin lepas dari media. Demikian penjelasan anggota Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) sekaligus dosen komunikasi Universitas Indonesia Nina Mutmainnah dalam wawancaranya dengan
salah satu media cetak ternama. Sejak media massa tumbuh, ada ketergantungan orang pada media. Lalu,
media ini kemudian berkembang seiring majunya teknologi komunikasi (Femina majalah wanita dewasa edisi
39). Saat ini saja media sosial sudah banyak bermunculan dengan kelebihan yang sangat kompetitif jika
masyarakat jeli dalam menggunakannya sesuai dengan tujuan. Facebook, twitter, path, instagram,
foursquare,skype dan lain-lain. Masyarakat pasti sudah paham dalam penggunaannya, terutama twitter.
Terbukti penelitian Semiocast per februari 2013 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke lima
dibawah Inggris, Jepang, Brazil, Amerika Serikat dalam twitterland. Sebanyak 19,5 juta pengguna twitter di
Indonesia sehingga tidak berlebihan jika masyarakat kita tergolong sangat responsif dalam sebuah topik
terutama di media sosial yang satu ini. Dalam relasi antar keberadaan media dan kemajuan teknologi,
terdapat beberapa proposisi utama dalam determinisme teknologi media (McQuail, 2010:103), yaitu: 1.
Teknologi komunikasi merupakan hal yang fundamental terhadap masyarakat 2. Masing-masing teknologi
memiliki bias terhadap bentuk-bentuk komunikasi, isi, dan penggunaannya 3. Rangkaian penemuan dan
penerapan teknologi komunikasi mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial 4. Revolusi
komunikasi akan mengarah pada revolusi social Proposisi diatas menyimpulkan masyarakat kita pada fakta
bahwa dunia media sosial tidak lepas dari dua mata pisau yang selalu mengikutinya. Positif dan negatif dari
sebuah media sosial harus disikapi dengan cermat sehingga kita mampu memilah keduanya meskipun tidak
dapat lari begitu saja. Peran Media Sosial dalam Dunia Politik Pemimpin negara kita sudah mulai
menyelaraskan gaya komunikasinya. Penggunaan twitter dimanfaatkan menyapa rakyatnya dengan gaya
informal. Presiden SBY memang bukan presiden pertama yang membuat account resmi twitter dan facebook.
Jauh sebelum Presiden SBY meluncurkan @SBYudhoyono dan fan page facebook, Presiden Amerika
Serikat Barack Obama telah terlebih dahulu memiliki account resmi di kedua media sosial tersebut. Beberapa
politisi yang terhitung sangat eksis di twitterland -demikian para pengguna twitter biasa mengistilahkan-
antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
Prabowo Subianto, dan mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Kumoro,politik
kompasiana). Media sosial memang semakin digandrungi para politisi di berbagai negara di dunia, tidak
terkecuali di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir mereka giat menggunakan media sosial sebagai
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sarana untuk melakukan komunikasi, mengungkapkan pemikiran mengenai isu tertentu hingga melakukan
kampanye politik. Dalam waktu sekejap media sosial bertransformasi menjadi sebuah panggung politik baru.
Hal itu lantaran jejaring media sosial memudahkan para politisi untuk menjalin komunikasi dengan konstituen
serta membantu mereka dalam mendongkrak citra dan popularitas di mata publik
(gununglembayung.blogspot). Dalam dunia politik, media jejaring sosial memiliki perannya tersendiri.
Terutama dalam hal penggiringan opini (pendapat) masyarakat. Kita tau dalam twitter terdapat

"trending topic"

dimana orang-orang mampu membicarakan satu topik yang populer, bebas siapapun mampu mengeluarkan
pendapatnya dan berekspresi. Hal itulah yang menjadi titik balik munculnya berbagai perjuangan
menggulingkan berbagai rezim di Timur Tengah. Contohnya seperti (diawali) dengan runtuhnya kekuasaan
Presiden Ben Ali di Tunisia, mundurnya kekuasaan keluarga Husni Mubarak di Mesir, sampai kekuasaan
yang panjang Moamar Khadaffi di Libya. Itu semua di luar dugaan. Kekuatan oposisilah yang menang. Media
sosial mempunyai perannya tersendiri. Dibantu oleh pemberitaan yang masiv oleh berbagai media, baik lokal
maupun internasional. Para pemuda yang tergabung dalam oposisi secara simultan menggalang kekuatan
melalui jejaring sosial. Maka, runtuhlah para penguasa yang

"dibilang"

rezim tersebut. Di Indonesia pun fenomena jejaring sosial pernah muncul dalam kasus Cicak versus Buaya.
Pelakunya adalah antara KPK dan Polri. KPK yang diasosiasikan sebagai kekuatan kecil (cicak) telah

"terdzolimi"

oleh Polri, dimana dua pemimpinnya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan karena diduga
menyalahgunakan kekuasaan. Pada saat itu, satu juta pengguna facebook, melalui suara mereka 1.000.000
Facebooker Mendukung Chandra-Bibit bebas berhasil mewujudkan perjuangan mereka. Jika dalam
kampanye, kita tahu dalam pemilihan Presiden AS tahun 2008, Barack Husain Obama, menggunakan jejaring
sosial mengumpulkan pundi-pundi melalui donasi dan dukungan para pemilih pemula. Hasilnya? Dia
menang. Begitupun hari ini, pencitraan melalui media jejaring sosial gencar dilakukan Timses (Tim Sukses)
Obama yang berencana mempertahankan kursi Presiden AS lima tahun mendatang. Kali ini media yang
digunakan adalah Pinterest (gununglembayung.blogspot). Ciaran Mc Mahon, dosen psikologi Dublin Business
School, melakukan sebuah studi terkait dampak media sosial dan raihan suara dalam pemilihan Umum bulan
Februari 2011 di Irlandia. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kandidat parlemen Irlandia yang memiliki
akun di Facebook dan Twitter memiliki perbedaan suara yang besar dibandingkan yang tidak punya. Basis
data yang digunakan berdasarkan jumlah fans dan teman di Facebook dan pengikut di Twitter. Kandidat yang
memiliki akun Facebook mendapatkan rata-rata 4.402 suara. Sementara kandidat yang tak memiliki akun
Facebook hanya mendapatkan rata-rata 2.100 suara. Dari 566 kandidat, 446 orang memiliki akun Facebook.
Untuk twitter, kandidat yang sudah memiliki akun twitter rata-rata mengumpulkan 4.885 suara. Sementara
kandidat yang tidak memiliki akun di jejaring 140 karakter ini hanya meraih rata-rata 2.676 suara. Komposisi
kandidat yang memiliki Twitter adalah 325 orang dari 566 kandidat. Ciaran menegaskan bahwa kandidat yang
memiliki dua akun (Facebook dan Twitter), tidak ada jaminan suara akan bertambah dua kali lipat karena
tidak ada efek interaksinya. Tapi, kalau kandidat memiliki salah satu akun di media sosial, perolehan
suaranya akan berbeda dengan yang tidak memiliki akun. Selain meneliti dampak media sosial Kajian ini juga
meneliti keuntungan incumbent untuk terpilih kembali. Sebanyak 19 kandidat incumbent masih terpilih
kembali meski mereka tidak memiliki akun Twitter. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa media sosial
semakin berpengaruh besar di dunia politik seperti dalam pemilihan umum di masa yang akan datang. Meski
tidak ada jaminan memiliki akun di media sosial pasti akan terpilih, setidaknya media sosial berperan dalam
meningkatkan raihan suara dalam pemilihan umum (Kusumah,politik kompasiana). Rangkaian penemuan
dan penerapan teknologi komunikasi mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial sekaligus revolusi
komunikasi akan mengarah pada revolusi sosial (McQuail, 2010:103). Realitas sebelumnya sekaligus bukti
bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam perubahan di masyarakat terkait bidang sosial juga
politik. Komunikasi yang terjalin di dalam media sosial sebaiknya sudah dipahami dulu oleh kandidat yang
akan menggunakannya. Hal ini terkait dengan mayoritas masyarakat yang menggunakan media sosial adalah
kaum egaliter yang sangat spontan dalam berpendapat sekaligus membutuhkan bukti nyata jika kandidat
politik ingin mendapatkan dukungan. Mereka yang tidak siap dengan pola komunikasi yang sarat kritik dan
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spontan ini akan segera terpajang nama dan programnya saja dengan bonus promosi cap negatif dalam
waktu cepat. Tetapi jika kandidat politik sudah memiliki strategi khusus serta program kerja yang jelas dengan
pola komunikasi terbuka dan sangat paham dunia media sosial justru akan mendapat bonus dukungan yang
luar biasa hebat dari media sosial yang memang memiliki karakteristik jejaring dalam waktu sepersekian
detik. Masyarakat sasaran media sosial umumnya adalah kalangan muda yang cenderung anti politik. Situasi
sosial ini menjadikan mereka tidak lagi acuh terhadap dunia politik namun justru memberikan masukan
melalui komentar di media sosial yang juga harus dipertimbangkan oleh kandidat terkait, karena tidak
menutup kemungkinan komentar kaum muda sangat signifikan. Komentar mereka seringkali menggali lebih
jauh program kandidat politik yang jelas jika tidak maka tinggal mnunggu respon kurang menyenangkan.
Efektivitas media sosial di bidang politik Jangkauan massa di media sosial harus dipertimbangkan karena
terkait dengan sifatnya yang tanpa batas. Dukungan dapat datang dari manapun begitu juga masukan dan
kritik. Menghemat waktu dan memperbanyak massa sangat dimungkinkan dalam media sosial. Sedangkan
anak muda dalam perubahan terkait dengan media sosial ini adalah terbuktinya runtuhnya orde baru oleh
mahasiswa sebagai agent of change. Di sisi ini, mereka justru dapat memberikan dukungan tercepat dan
kritikan terpedas. Sifatnya bisa bebas memberikan komentar sehingga setiap kandidat harus siap dengan
kondisi ini. Profil orang per orang bisa tidak dipublish jadi komentar menalir begitu saja. Kemudian terciptalah
kondisi interaktif yang membuat satu isu bisa ditanggapi langsung sekaligus tahu responnya. Namun tidak
serta merta peserta dalam media sosial tidak dapat diketahui jumlahnya, justru karena di media sosial yang
terkontrol oleh mesin komputer maka jumlah pendukung dapat diketahui langsung oleh kandidat politik. Jika
dikaitkan dengan cost maka para pengguna media sosial tidak begitu khawatir, hal tersebut karena banyak
provider yang menyediakan paket internet terjangkau oleh semua kalangan. Sedangkan interaksi di media
sosial sudah termasuk didalamnya. Ada kelebihan ada kekurangan. Tidak melulu kemudian media sosial
menjadi jawara dalam kampanye politik. Namun ini adalah salah satu alternatif yang harus dipertimbangkan.
Karena akses ke media sosial membutuhkan peralatan yang tidak semua orang mengetahuinya dan mampu
membelinya. Terutama mereka yang sudah lanjut usia dan kaum ekonomi bawah. Kesimpulan Komunikasi
politik adalah kegiatan komunikasi yang memuat pesan politik. Tahun ini Indonesia memiliki acara besar di
ranah politik yaitu pemilihan wakil rakyat. Hal tersebut disambut antusias oleh masyarakat kita. Mulai dari
munculnya kandidat baru maupun kandidat lama yang masih ingin memperkuat citra. Kedua generasi
tersebut berlomba lomba dalam berkampanye. Sayangnya kampanye yng sering kita ketahui masih high cost
rasanya. Itupun juga sering dikaitkan dengan dana rakyat yang berputar didalamnya. Untuk menghindarinya
kini telah hadir media baru dimana para kandidat bisa memanfaatknnya dengan baik asalkan mereka tahu
sasaran tepatnya. Media baru yang tidak terlepas dari jaringan internet adalah media yang menawarkan
berbagai fasilitas untuk terkait dengan jutaan manusia di seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Informasi
yang tak terbendung bisa diraih siapapun dalam mencari kebenaran berita. Pada akhirnya salah satu
fasilitasnya yaitu media sosial mulai dicoba oleh para kandidat politik dalam mempertegas posisinya. Media
sosial ini pula yang sudah ikut andil di berbagai negara dalam ranah politik juga. Mediaa ini membuktikan
bahwa kekuatan jaringan bisa diandalkan dalam meraih dukungan hanya dalam sepersekian detik.
Karakternya yang cepat dan meluas membuat kandidat politik juga tidak bisa lengah dalam menghadapi
berbagai komentar yang bersifat spontan dan mengkritik. Kandidat yang dapat menjawab pertanyaan dan
mengomentari semua tanggapan dengan tegas dan program kerja partai yang jelas akan lolos dan mendapat
bonus dukungan karena komentar pasti positif. Selanjutnya, media sosial memang pilihan low cost campaign,
namun kandidat politik tetap harus siap dengan sasarannya terkait dengan karakter pemakai media tersebut.
Daftar Pustaka Arifin, P.D. 2011. Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi- dan
Komunikasi Politik Indonesia). Yogyakarta: Graha Ilmu. McQuail, Denis. 2010. Mass Communication Theory,
Sixth Edition. London, sage Publications Ltd. Sumber lain Kumoro, Bawono.
http://politik.kompasiana.com/2013/07/08/sby-media-sosial-dan- komunikasi-politik-571784.html diakses tgl
15 september 2013 Kusumah, Indra. http://politik.kompasiana.com/2013/02/27/pilgub-dunia-maya-
532726.html diakses tgl 15 september 2013 http://gununglembayung.blogspot.com/2012/08/media-sosial-
dan-politik.html diakses tgl 15 september 2013 Majalah Femina edisi 39 tahun 2012 hal 49.
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