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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Kemajuan teknologi menyebabkan mudahnya penyebaran informasi 

terjadi di kehidupan sehari – hari manusia. Tentu dengan adanya kemudahan 

ini menimbulkan dampak untuk kemudahan dan mempersingkat proses 

penyampaian informasi. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana 

setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang 

begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, 

ataupun pesan telepon genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang 

tidak dapat difilter dengan baik. 

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan 

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan 

hukum. Dengan banyaknya problematika mengenai isu – isu SARA saat ini 

tentu berdampak kepada kenyamanan kehidupan bernegara wujud kedaulatan 

rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.  

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha 

melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh 

banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan 

seseorang atau kelompok. Menjelang pemilu merupakan waktu munculnya 

problematika dalam kontelasi nasional. Situasi ketidakpastian dan
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 ketidaknyamanan cenderung terus dikelola dan diteguhkan oleh beberapa 

kalangan sehingga nanti pada akhirnya memuncak di perhelatan pemilihan 

umum 2019.  

Politik kebangsaan pun mendapat tantangan nyata. Padahal, ragam dan 

corak perbedaan mulai dari suku, agama, ras, antargolongan, ego kelompok, 

organisasi dan kepentingan seharusnya luruh dalam semangat nasioanalisme 

yang menjadi titik temu setiap masyarakat Indonesia. Tahun-tahun politik 

mesti diwaspadai karena biasanya rentan menghadirkan beragam jenis 

problematika yang terjadi terutama saat politik kebangsaan kita melemah.
1
 

Fenomena terkini menunjukan gejala retrogresi, yaitu pemburukan 

kualitas politik kebangsaan, polarisasi dukungan politik yang menghadirkan 

kebencian antarpendukung. Contoh aktualnya adalah perselisihan yang 

tercipta karena Pilkada DKI 2017, bahkan - jika ditelisik secara seksama – 

ada yang sudah lama berawal pada Pilpres 2014. Terdapat penyebaran virus 

kebencian satu pihak ke pihak lainnya dan aksi provokasi ke banyak orang.
2
 

Perbedaan dan perdebatan opini di ragam kanal komunikasi warga hingga 

saat ini masih terjadi. Bahkan kecenderungannya lebih membahayakan. 

Selain karena majemuknya politik akibat dukungan yang berbeda di 

kontestasi elektoral, muncul juga sejumlah penyebab panasnya pemberitaan 

informasi media daring terutama di media sosial. Terungkapnya jaringan 

bisnis gelap penyebar berita hoaks Saracen yang meledak belakangan ini 

menjadi gambaran puncak permasalahan nasional, dari fenomena industri 

                                                             
1  Heryanto, Gun Gun. 2018. Problematika Komunikasi Politik. Hlm. 26 
2 Ibid  
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hoaks yang menjadikan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras dan antar 

golongan (SARA) nyata adanya ditengah masyarakat. 

Terlebih lagi penegakan hukum yang belum maksimal yang dilakukan 

pihak kepolisian menambah catatan buruk penyelesaian kasus berita bohong 

atau hoaks di Indonesia. Seperti yang dikatakan Maulida Riani (2018) bahwa 

Pelaksanaan hukum berlangsung secara formal dan damai tetapi juga dapat 

terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum 

pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (hoaks) dan 

perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi 

pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong.
3
 

Apabila tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka retrogesi politik 

kebangsaan demokrasi jika dibiarkan akan melahirkan penurunan kualitas 

demokrasi (decline). Meminjam istilah dari Alberto J. Olvera (2010), resesi 

ini bisa menyebabkan elusive democracy, yakni keadaan yang ditandai 

dengan penurunan kualitas demokrasi sebagai konsekuensi dari melambatnya 

konsolidasi, baik soal pemantapan kapasitas institusi demokrasi maupun 

kemantangan budaya politik.
4
 

Industri hoaks di Indonesia menemukan momentumnya, intensitas 

konsumsi hoaks meningkat, terutama sejak 2014. Meskipun hoaks sendiri 

sesungguhnya bukan fenomena baru. Kata Hoaks jika ditelusuri dari sejarah 

asal katanya pertama kali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir 

                                                             
3
 Maulida Riani. 2018. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Sosial 

Media. Skripsi. Universitas Sumatera Utara 
4 Alberto J Olvera. 2010. The Elusive Democracy: Political Parties, Democratic Institutions, and 

Civil Society in Mexico. Jurnal Latin American Research Review V. 45  
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abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan oleh para pesulap yakni 

hocus pocus. Istilah hocus pocus sendiri pertama kali muncul pada abad ke-

17. 

Dalam Cambridge Dictionary (2017), disebutkan bahwa hoaks adalah 

rencana menipu sekelompok besar orang. Intinya hoaks adalah informasi 

yang tidak berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan dengan tujuan 

memperdaya masyarakat dengan model penyebaran informasinya yang 

massif. Dengan demikian, ada dua karakter menonjol dari hoaks, yaitu selalu 

direncanakan dan kebohongannya ditunjukan untuk memapar banyak orang 

dalam waktu bersamaan  (massive)
5
 

Keberlimpahan informasi yang bersumber dari rumor, gosip, fitnah, 

ujaran kebencian dan hoaks telah memapar kanal – kanal komunikasi warga 

terutama dengan memasukan isu sensitif bernama SARA. Yang perlu 

diwaspadai adalah pola peneguhan (reinforcement) melalui rangsangan 

komunikasi bertahap sehingga berpotensi menjadi semacam pengkondisian 

instrumental untuk membangun persepsi dan tindakan yang mudah 

dimanipulasi secara psikologis. Kepentingan pribadi dan tindakan yang 

bersumber dari klaim – klaim kebenaran sepihak dan egosentris inilah yang 

melemahkan kesatuan sosial masyarakat. 

Seakan – akan berita Hoaks menjadi bisnis yang menjanjikan untuk 

mendongkrak popularitas salah satu kubu, kemudian apabila ditelisik lebih 

dalam semua problematika yang terjadi belakangan ini mengarah kepada 

tahun – tahun politik Indonesia yang terjadi pada 2018 dan 2019. Memang 

                                                             
5Ibid Hal 362-363  
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benar Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi. 

Namun realitanya dunia perpolitikan Indonesia tengah memasuki era baru, 

yaitu era digital. Oleh karena itu terdapat media baru yang dimanfaatkan oleh 

segelintir orang dengan menyebar berita hoaks, melakukan ujaran kebencian 

atau yang lebih dikenal dengan hatespeech dan melakukan tindakan 

persekusi.  

Kemudian realita yang kedua ialah hatespeech atau ujaran kebencian. 

Sebenarnya apabila kita beretorika di depan umum atau di media sosial sah-

sah saja dalam mengeluarkan aspirasi dan tuntutan. Namun kerap kali adanya 

penyelewengan yang terjadi, terkesan „kebablasan‟ dan menyampaikan 

sesuatu yang tidak benar. 

 Retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni berbicara memang 

memiliki daya persuasi politik yang sangat tinggi, dengan menggunakan 

bahasa lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara). Justru itu, sangat 

berbahaya jika retorika politik kemudian digunakan sebagai medium 

propaganda, sebagaimana yang dilakukan oleh Hitler pada perang dunia 

kedua. Dalam bukunya Anwar Arifin (2003) berjudul Komunikasi Politik 

menyebutkan bahkan sejak masa Romawi, Plato telah mengecam retorika 

persuasif tersebut dengan menyebutnya sebagai racun yang membunuh 

demokrasi.  

Oleh karena itu sehingga ia memperkenalkan teorinya yang baru yaitu 

dialectical rhetoric yang menekankan pada jiwa manusia. Retorika menurut 

Plato adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi, mengurangi jiwa 
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manusia secara positif kearah kebenaran, dan menekankan jiwa-jiwa manusia. 

Plato menekankan bahwa orator atau komunikator di dalam mengucapkan 

suatu kata atau kalimat, baik secara implisit senantiasa harus berpedoman 

pada dasar-dasar yang di dalamnya terdapat kebenaran dan kebajikan.
6
 

Realitanya adalah banyak sekali kasus ujaran kebencian yang dilakukan 

yang ditujukan untuk menjatuhkan nama seseorang, baik itu dari tingkat 

walikota sampai dengan tingkat presiden tidak luput menerima ujaran 

kebencian. Parahnya lagi, ujaran kebencian ini dilakukan di depan masyarakat 

umum atau bahkan di media sosial, yang notabenenya bersifat umum dan 

global, tentu banyak kerugian yang dapat diambil dari ujaran kebencian 

tersebut, ujaran kebencian menghasilkan perubahan perspektif yang terjadi di 

khalayak umum. Karena yang ditampilkan oleh ujaran kebencian biasanya 

berupa data-data yang tidak valid untuk menjatuhkan salah satu pihak yang 

kemudian memunculkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Berita hoaks dan hatespeech akan berujung kepada persekusi, saat ini 

batas antara dunia nyata dan dunia maya sangatlah tipis. Keduanya saling 

terhubung, semakin erat dan satu sama lain saling mempengaruhi. Pada 

dasarnya Indonesia berpegang teguh kepada asas kesatuan atas kebhinekaan 

yang ada di Indonesia, Indonesia kaya akan suku, adat, ras, dan agama yang 

menjadikan semua perbedaan diantaranya begitu berwarna, rasa saling 

memiliki (sense of belonging) atas tanah air menyatukan semua perbedaan 

yang ada dan sama – sama berjuang terciptanya Negara Indonesia ini. 

                                                             
6 Anwar Arifin. 2003. Komunikasi Politik. Hal 67-68 
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Tentunya perbedaan yang ada memiliki konsekuensi yang sangat berpengaruh 

kepada keberlangsungan hidup bernegara, hal ini yang saat ini diuji.  

Menurut pengamatan pra penelitian penulis mengenai fenomena berita 

hoaks dan hatespeech. Penulis mencoba melihat realita fenomena di atas di 

Kota Tasikmalaya pada periode Mei 2017-Mei 2019 dikarenakan Kota 

Tasikmalaya pada tahun Februari 2017 telah mengadakan pemilukada 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya, 2018 juga 

mengadakan pemilukada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Barat dan berujung pada April 2019 mengadakan pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota yang 

penuh dengan toleransi agama, selain itu dikenal sebagai kota santri. Melihat 

fenomena tersebut ternyata pernah terjadi di Kota Tasikmalaya. Contohnya 

saja berita hoaks yang dilakukan oleh akun Facebook United Muslim Cyber 

Army dengan mengangkat isu penculikan ulama
7
. Hal ini disampaikan pada 

pemberitaan liputan 6.com edisi 1 Maret 2018. 

Kemudian pada pemberitaan online regional.kompas.com edisi 2 Maret 

2018 menyebutkan pelaku yang ditangkap merupakan salah satu penyebar 

kebencian berbasis berita hoaks, pelaku merupakan sindikat Muslim Cyber 

Army
8
. Oleh karena itu penulis melihat problematika yang terjadi menarik 

untuk diteliti karena realitas yang terjadi merupakan rangkaian kegiatan 

politik yang bertujuan untuk menyerang salah satu kubu politik, karena 

                                                             
7
 Pemberitaan online di laman m.liputan6.com. Polisi Tangkap Penyebar Hoax di Tasikmalaya. 

Edisi 1 Maret 2018 diakses pada tanggal 28 Februari 2018 
8 Pemberitaan online di laman regional.kompas.com. Warga Tasik Penyebar Postingan Ujaran 

Kebencian Ternyata “Sniper” MCA. Edisi 2 Maret 2018 diakses pada tanggal 28 Februari 2018 
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realitasnya muncul ketika berada pada tahun-tahun politik Indonesia dimulai 

pada tahun 2017 sampai saat ini 2019.  

Realitas ini sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat Indonesia 

yang multicultural dan menjunjung tinggi demokrasi yang berlandaskan 

kebebasan berpendapat, dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian 

berjudul “Komunikasi Politik dalam Demokrasi Digital  

(Analisis Berita tentang Hoaks dan Hatespeech pada Media Online di 

Kota Tasikmalaya Periode Mei 2017-Mei 2019)” 

B. Rumusan Masalah 
 

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahannya.  

“Bagaimana Komunikasi Politik dalam Demokrasi Digital Melalui 

Pemberitaan tentang Hoaks dan Hatespeech pada media online di Kota 

Tasikmalaya Periode Mei 2017-Mei 2019?”  

C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut ; 

1. Mengetahui realita komunikasi politik melalui berita hoaks dan 

hatespeech. 

2. Memahami karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya Kontemporer 

dalam bermedia Sosial. 
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3. Menjelaskan pentingnya demokrasi digital dalam menjaga nilai-nilai 

Multikultural yang ada di Kota Tasikmalaya sebagai pemersatu 

bangsa.  

4. Menjelaskan problematika media informasi Indonesia Kontemporer. 

5. Menganalisis berita hoaks dan hatespeech di Kota Tasikmalaya. 

D. Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan keilmuan dan perbaikan pembelajaran komunikasi politik dan 

demokrasi, terutama dalam melakukan penggunaan media informasi. 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan manfaat 

untuk menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai komunikasi politik dalam demokrasi digital melalui berita bohong 

(hoax) dan ujaran kebencian (hatespeech) di Kota Tasikmalaya serta apakah 

peristiwa-peristiwa baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat 

ini yang telah memenuhi salah satu unsur dari penyebaran berita bohong 

(hoax) dan hatespeech dapat dikenakan sanksi yang berkenaan dengan hukum 

pidana.  

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para peneliti dalam 

melakukan penelitian, serta dalam menganalisis fenomena yang ada menjadi 
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sebuah hasil berfikir dalam tema Komunikasi Politik Indonesia 

Kontemporer. 


