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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada reproduksi gerakan sosial pada grup Facebook Save KPK....!!,
dengan mengeskplorasi wacana mengenai gerakan sosial melalui analisis wacana Fairclough.
Reproduksi gerakan sosial pada grup Facebook Save KPK....!! menghasilkan sesuatu yang
berbeda dari gerakan sosial yang sebelumnya terjadi pada dunia ‘nyata’. Penulis melakukan
analisis terhadap fitur, mekanisme, serta wacana yang terdapat pada grup tersebut selama
durasi waktu penelitian. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa gerakan sosial
pada grup Facebook Save KPK....!!: telah mengalami reduksi dari aktivisme menjadi slack-
tivisme, menjadi salah satu bentuk komunitas virtual dimana ikatan antar anggotanya bersifat
lemah, menunjukkan agensi subjek terkait subjektivitas dan identitas dirinya, didasari oleh
solidaritas mengenai nasionalisme, serta menjadi sarana menyuarakan kritik dan collective
challenge dimana perlawanannya cenderung bersifat agresif.
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PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian analisis discourse (discourse analysis) gerakan

sosial pada grup Facebook Save KPK....!!. Peneliti tertarik untuk meneliti tema ini karena

sebagai salah satu bentuk new media, penulis berasumsi media sosial Facebook menyajikan

kemungkinan-kemungkinan baru bagi gerakan sosial. Melihat tren yang terjadi sejak tahun

2009 di Indonesia tengah marak penyaluran kehendak rakyat melalui gerakan sosial yang

dilakukan melalui media sosial, salah satunya Facebook. Kasus-kasus seperti Koin Untuk

Prita, Cicak vs. Buaya menyedot perhatian masyarakat Indonesia pada tahun itu, dan yang

muncul setelahnya yakni gerakan dukungan rakyat terhadap lembaga Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dengan slogan Save KPK. Pada saat itu, puluhan ribu masyarakat

berbondong-bondong bergabung dengan grup Facebook terkait dukungan terhadap KPK, pun

secara massal mengganti foto profil akun Facebook mereka dengan gambar berisi tulisan

dukungan terhadap KPK. Gelombang nasionalisme begitu terasa kala itu. Gerakan yang

begitu massal itu kemudian menarik penulis untuk meneliti tentang reproduksi gerakan sosial

pada grup Save KPK....!!, yang merupakan salah satu grup Facebook yang dibentuk untuk

mendukung lembaga anti korupsi tersebut.
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Gerakan sosial memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, bahkan turut andil dalam

runtuhnya pemerintahan otoriter tertua di Asia, yakni masa kepemerintahan presiden

Soeharto, di tahun 1998 (Hill & Sen, 2005). Gerakan sosial yang marak tahun 1960an banyak

bertemakan hak wanita, relasi gender, perlindungan lingkungan, etnisitas dan migrasi,

solidaritas dan perdamaian internasional; dengan basis kelas menengah yang kuat serta

perbedaan yang jelas dari aksi kolektif berbasis kelas pekerja atau nasionalis yang banyak

terjadi sebelum itu (Porta & Diani, 2006). Namun hadirnya internet (terlebih sejak adanya

protes anti-globalisasi Seattle di tahun 1999), adopsi new information and communications

technologies (ICTs) oleh aktivis gerakan sosial menawarkan prospek tantangan yang serius

terhadap bentuk tradisional partisipasi politik (Donk et.al, 2005).

Menurut Tarrow (2011), gerakan sosial adalah “collective challenges, based on

common purposes and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and

authorities.” Definisi tersebut memiliki empat properti empiris, yakni: collective challenge,

common purpose, social solidarity, dan sustained interaction. Peneliti menggunakan

keempatnya untuk melihat reproduksi gerakan sosial di cyberspace.

Sebelum hadirnya new media, gerakan-gerakan sosial dilakukan di dunia nyata. Para

aktivis bertemu untuk membahas dan mengkoordinasikan aksi mereka, hingga menggalang

aksi nya di ruang-ruang nyata. Namun dilihat dari sejarahnya, mereka terkadang kesulitan

untuk berkoordinasi karena tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan ruang publik serta

media mainstream, mengingat ideologi dan agenda yang mereka bawa kemungkinan besar

bertentangan dengan pihak pemodal dan pemerintah. Seiring perkembangan teknologi

komunikasi, para aktivis dimungkinkan untuk tidak bertatap muka secara langsung dengan

sesamanya untuk mengkoordinasikan aksinya. Internet sebagai salah satu bentuk new media

kemudian menjadi alternatif.

Munculnya internet sebagai salah satu bentuk new media menciptakan ruang baru

yang disebut cyberspace, yang idealnya memungkinkan manusia untuk lebih bebas

mengungkapkan ekspresi dan pendapatnya. Cyberspace dinyatakan sebagai ruang yang tidak

memiliki penguasa dan dimiliki sekaligus tidak dimiliki oleh semua orang. Cyberspace

bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang di dunia yang memiliki koneksi ke

internet.

Perkembangan teknologi informasi itu kemudian juga membawa pengaruh bagi

gerakan sosial di Indonesia. Beragam kampanye atas nama perubahan sosial menjamur



456 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 3/ NO. 3

online. Jalur yang paling popular digunakan untuk gerakan online tersebut adalah melalui

situs-situs jejaring sosial. Gerakan Facebook “Koin Untuk Prita” serta “Dukungan Bibit-

Candra” menjadi beberapa contoh dari gerakan yang mendapat banyak sorotan. Selain kasus

yang menyangkut isu kelas menengah ke atas seperti dua contoh di atas, dukungan terhadap

korban lumpur Lapindo juga turut mewarnai gerakan-gerakan sosial di cyberspace

(Webadmin, 2013). Internet membuat strategi gerakan sosial bergeser. Sebelumnya, kerja

kampanye dan advokasi mengandalkan pengorganisasian masyarakat dan media massa

mainstream. Sekarang internet dapat mereka manfaatkan sebagai dukungan kerja kampanye

dan advokasi. Sebagai gerakan sosial, gerakan online telah mampu meraih simpati kolektif

dari masyarakat (Himasos, 2011).

Penulis menggunakan metode analisis wacana dalam upaya menjawab rumusan

masalah penelitian mengenai reproduksi gerakan sosial pada grup Facebook Save KPK....!!.

Hal ini karena selain menganalisis teks pada grup tersebut, penulis juga menganalisis konteks

sosial dan politik yang melingkupinya. Dalam hal ini penulis memilih metode analisis

wacana yang ditawarkan oleh Norman Fairclough. Dimana analisis wacana tersebut berbicara

mengenai analisis teks yang tidak bisa dilepaskan dari institusi dan praktik-praktik diskursif

(Fairclough 1995, p.9). Pada praktiknya, hal tersebut berkaitan dengan penggunaan bahasa

yang menjadi bagian dari praktik sosiokultural. Teks yang diteliti dianalisa dengan

didasarkan pada tiga komponen: deskripsi (analisis teks), interpretasi (analisis proses), dan

penjelasan (analisis konteks sosial).

PEMBAHASAN

Gerakan Save KPK dilakukan pengguna Facebook Indonesia sebagai bentuk

dukungan terhadap KPK yang pada 5 Oktober 2012 lalu menghadapi berbagai “serangan”

untuk melemahkan lembaga tersebut. Selain Polri yang menarik sejumlah penyidiknya di

KPK, anggota dewan yang terhormat di parlemen juga tengah berupaya merevisi UU KPK

yang pada poin revisinya justru mempreteli sejumlah kewenangan KPK. Sedangkan

reproduksi sendiri menurut Oxford Dictionaries online didefinisikan sebagai proses

penciptaan ulang sesuatu hal khususnya pada medium atau konteks yang berbeda. Penulis

juga merujuk pada konsep sistem representasi milik Stuart Hall, dimana ia menawarkan teori

komunikasi 4 tahap, antara lain: produksi, sirkulasi, distribusi/konsumsi, dan reproduksi,



457 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 3/ NO. 3

yakni perwujudan kembali sesuatu yang berasal dari satu konteks ketika dibawa ke konteks

lainnya (During n.d., p.90).

Hal pertama yang menjadi perhatian peneliti ialah bahwa gerakan sosial di Facebook

telah mengalami reduksi dari aktivisme menjadi slack-tivisme, dimana dukungan terhadap

isu-isu sosial diukur secara sederhana, yang upaya sebagai bentuk partisipasinya hampir tidak

terlihat. Hal ini karena kemudahan yang ditawarkan oleh new media membuat pengguna

terjebak pada zona nyamannya, seperti nampak pada gambar berikut ini:

Gambar 1 Keengganan para anggota untuk beraksi di dunia ‘nyata’

Keterangan:
1. Donny Bearland, 14 April 2014:
“rekan-rekan bagaimana usul dari saya soal kita kopdar agar bisa memperkuat group ini
dan kita membela KPK yang nyata juga membuat komunitas yang bergerak Save KPK
mengiringi bangsa Indonesia melawan para cecunguk koruptor yang menyusahkan
rakyat.”
2. Donny Bearland, 26 April 2014, at 11:16:
“Trs gimana kelanjutan buat kopdar?”
3. Donny Bearland, 1 May 2014, at 10:09:
“Bagaimana kelanjutannya? Kapan mau kopdar”
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Pada gambar tersebut terlihat seorang anggota bernama Donny Bearland mengajak

anggota lain untuk bertemu dan beraksi di dunia ‘nyata’. Namun pada perkembangannya, ia

tidak mendapat respon atas ajakannya. Meskipun para anggota lain tersebut menyatakan

setuju, namun tidak ada yang menjawab perihal kapan aksi itu sebaiknya diwujudkan.

Hal ini terjadi karena seseorang hanya perlu memencet link untuk dapat mengarungi

‘dunia’ yang lebih luas sehingga menimbulkan ilusi bahwa seseorang dapat mengubah dunia

hanya dengan mengarungi cyberspace. Partisipasi politik yang terjadi kemudian sebatas

meng-klik tautan-tautan. Aktivisme yang seharusnya terjadi kemudian tereduksi menjadi

sekedar klik pada mouse. Dimana Lee & Hsieh (2013, p.1) lalu menyatakan bahwa slack-

tivisme:

“comes from combining slacker and activism. Slacktivism has been defined as “low-
risk, low-cost activity via social media whose purpose is to raise awareness, produce
change, or grant satisfaction to the person engaged in the activity. Examples of
slacktivism includes activities such as clicking “like” to show support for an interest
group on Facebook, signing online petitions, forwarding letters or videos about an
issue, and painting one’s profile green to support demographic election in Iraq.”

Temuan lain dari penelitian ini yakni bahwa gerakan sosial yang terjadi di grup

Facebook merupakan salah satu bentuk komunitas virtual, dimana ikatan antar anggotanya

bersifat lemah. Aktivisme yang telah tereduksi seperti dijelaskan di atas kemudian menjadi

lebih loose lagi ketika anggotanya tergabung dalam grup Facebook Save KPK....!!. Sebagai

bentuk komunitas virtual, grup tersebut menjadi sebuah afiliasi yang bersifat longgar, tidak

mengikat, dan dapat bubar kapan saja. Ikatan keanggotaan dalam komunitas virtual bersifat

sangat lemah disebabkan karena mekanisme untuk meninggalkan komunitas virtual di

Facebook sangat mudah, seperti terlihat pada gambar:

Gambar 2 Mekanisme untuk meninggalkan grup

Selain itu, anggota yang meninggalkan grup pun biasanya luput dari perhatian (Dijk

2006, p.166). Kurangnya interaksi fisik yang ada semakin melemahkan ikatan di antara para
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anggota grup Facebook Save KPK....!!. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi bentuk

solidaritas grup ini. Karakter new media yang menjadi mediumnya membuat solidaritas yang

ada di antara anggota ini sangat cair. Di satu sisi misi penyelamatan KPK menjadi perekat

solidaritas mereka, namun di sisi lain mereka bisa saja tidak sepakat mengenai isu tertentu,

ketika itu tidak sesuai dengan preferensi pribadi mereka.

Temuan lain yakni bahwa gerakan sosial pada Facebook menunjukkan agensi subjek,

yang menunjukkan adanya kuasa pengguna terhadap subjektivitas dan identitas dirinya yang

dituangkan melalui narasi yang diciptakannya di media sosial tersebut. Teks-teks yang tersaji

di Facebook merupakan narasi yang diciptakan oleh penggunanya. Narasi tersebut selalu

terikat pada situasi, setting waktu dan agensi, dimana agensi ini menggambarkan kebebasan

subjek dalam memilih alternatif aksi yang bisa dilakukannya. Sehingga penyampaian narasi

akan selalu tergantung pada agensi subjek serta spesifikasi medium yang membawanya.

Kebebasan bernarasi tersebut juga berlaku ketika pengguna menciptakan identitasnya, serta

bagaimana menunjukkan sikap dan responnya terhadap teks yang diproduksi anggota lain.

Gambar 3 Kecairan identitas yang ditawarkan oleh Facebook

Dari gambar tersebut terlihat bahwa Vita menggunakan 3 nama yang berbeda pada

akunnya, antara lain Vita Aryantie yang menjadi nama utama akunnya (poin no. 1), Vita

Aryani yang menjadi username nya (poin no. 2) dan Vita Aidid sebagai nama alternatifnya

(poin no. 3). Hal ini sejalan dengan pernyataan Turkle (1999, p.643) yang membahas

mengenai identitas subjek di cyberspace. Ia mengatakan “One has the choice of being known

by one’s ‘handle’ or online name”.

Selain hal-hal tersebut di atas, peneliti juga meyoroti bahwa gerakan sosial pada grup

Facebook Save KPK....!! didasari oleh rasa nasionalisme, dimana di antara para anggotanya

kemudian tercipta solidaritas untuk melawan korupsi dan mendukung KPK. Penentangan
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terhadap korupsi itu diwujudkan dengan dukungan terhadap KPK sebagai badan yang

bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Di Indonesia tengah hangat wacana mengenai

penyelamatan KPK, yang terlihat pada frasa “Save KPK Save Indonesia” pada foto cover

grup ini:

Gambar 4 Cover photo grup Facebook Save KPK....!!

Penggabungan “Save KPK” dan “Save Indonesia” menunjukkan hubungan sebab-

akibat, yang mengindikasikan bahwa dengan ‘menyelamatkan KPK’, akan berakibat pada

‘terselamatkannya bangsa Indonesia’. Dimana tindakan menyelamatkan KPK menjadi

perwujudan rasa nasionalisme para aktor dalam gerakan ini sebagai bagian dari bangsa

Indonesia. Bangsa sendiri menurut Anderson (2006) merupakan sebuah imagined community

atau komunitas imajiner. Dimana anggotanya tidak pernah bertemu satu sama lain namun

mereka merasa saling memiliki sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia.

Gambar 5 Rasa senasib seperjuangan yang ditunjukkan oleh anggota grup
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Rasa nasionalisme kemudian tumbuh dari pengalaman yang sama sebagai warga

negara, yang lalu menimbulkan rasa senasib seperjuangan sebagai saudara sebangsa. Rasa

tersebut lah yang mendasari tumbuhnya solidaritas di antara individu-individu yang hampir

tidak mengenal satu sama lain tersebut. Dimana sebagai komunitas imajiner, wajar ketika

mereka lalu berimajinasi antara lain mengenai harapan mereka terkait hukuman yang pantas

bagi koruptor, serta sosok pemimpin ideal yang dapat membawa Indonesia bebas dari

korupsi.

Peneliti juga menemukan bahwa gerakan sosial di Facebook menjadi sarana

menyuarakan kritik serta sebagai bentuk collective challenge para aktor di dalamnya terhadap

korupsi di Indonesia. Perlawanan yang terjadi pada grup ini memiliki karakter agresif, dilihat

dari bahasa-bahasa yang digunakan para aktor, misalnya kata “anjing” dan “penggal” seperti

nampak pada gambar berikut ini:

Gambar 6 Wacana hukuman mati bagi koruptor
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Aktor-aktor yang terlibat juga tidak melulu sama, namun lebih fleksibel dan cair serta

issue-based. Hal ini sebagai konsekuensi dari medium yang membawa gerakan sosial ini,

yang mana perlawanan seperti ini tidak mungkin dilakukan apabila medium nya adalah media

konvensional. Sejalan dengan konsep mengenai internet yang menawarkan ruang bagi

masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi, sebuah ruang yang tidak

dapat diberikan oleh media konvensional dikarenakan agenda keuntungan bisnis maupun

politis yang menaunginya.

Sebagai salah satu wujud ruang publik seperti yang telah dikonsepkan oleh Habermas,

Facebook menjadi sebuah ruang naratif yang terbuka bagi siapa saja yang memiliki akses.

Internet dan media sosial lalu secara langsung maupun tidak merubah wajah politik

Indonesia. Disini rakyat biasa dimungkinkan untuk menyuarakan aspirasi mereka tanpa

adanya kekhawatiran akan ancaman dari pemerintah atau kaum elit lainnya. Berdasarkan

pada hal tersebut, para pengguna yang menyatakan diri sebagai rakyat Indonesia bergabung

dalam grup Facebook Save KPK....!!, dengan collective challenge terhadap korupsi yang

terjadi di negara ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketika diciptakan ulang pada medium

atau konteks yang berbeda: gerakan sosial di Facebook telah mengalami reduksi dari

aktivisme menjadi slack-tivisme, merupakan salah satu bentuk komunitas virtual,

menunjukkan agensi subjek melalui narasi yang diciptakannya di media sosial tersebut,
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didasari oleh rasa nasionalisme, serta menjadi sarana menyuarakan kritik serta sebagai bentuk

collective challenge para aktor di dalamnya terhadap korupsi di Indonesia.
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