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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pada dasarnya, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara 

dalam pilar demokrasi. Menyampaikan aspirasi yang dimaksudkan adalah bebas 

dalam mengeluarkan pendapat, persetujuan atau bahkan penolakan pada sebuah 

keputusan, kebijakan ataupun fenomena yang tengah terjadi secara utuh serta 

tidak terhalang dan terbaurkan oleh tekanan atau intervensi dari pihak manapun. 

Namun pada kenyataannya, menyampaikan aspirasi kerap menjadi hal yang 

dilematis bagi masyarakat. Hal ini tergambar melalui maraknya unjuk rasa dan 

demonstrasi yang merefleksikan bahwa legislatif, lembaga pemerintahan maupun 

korporasi swasta kerap menutup diri sehingga masyarakat memilih alternatif lain 

dalam menyampaikan aspirasinya. Alternatif lain selain melakukan unjuk rasa dan 

demonstrasi, masyarakat memilih untuk mengajukan tuntutan di pengadilan, 

ataupun melalui metode penggalangan tuntutan atau yang disebut dengan petisi. 

 Petisi merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi yang mana 

dilakukan secara kolektif, tuntutan dikumpulkan dari sekelompok orang yang 

memiliki tujuan yang sama dan kemudian diajukan pada penerima tuntutan. Petisi 

umumnya dibuat oleh seorang pembuat petisi atau inisator dengan tujuan untuk 

mendapat pemahaman yang sama sehingga dapat meraup lebih banyak dukungan 

terhadap suatu tuntutan, dukungan dilakukan melalui sebuah penandatanganan 

petisi. Lebih banyak tanda tangan didalam petisi mengindikasikan bahwa usulan 
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atau kritikan tersebut mewakili suara atau kepentingan dari banyak orang. Petisi 

sebagai wadah non - resmi ini kemudian muncul dan dipergunakan karena 

terbatas dan terhalangnya sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. 

Di era konvergensi media saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring 

bergesernya arus globaliasi telah membawa masyarakat pada tingkatan 

komunikasi yang baru bersama dengan hadirnya internet dan komputer. Kini 

upaya penyampaian aspirasi pun bisa dilakukan secara virtual atau via internet. 

Petisi yang awal mula penyampaian dan penggalangan dukungannya dilakukan 

secara langsung, saat ini juga bisa dipergunakan secara online atau yang disebut 

dengan petisi online. Petisi online atau e-petition saat ini menjadi sebuah media 

baru yang memiliki fungsi dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya 

secara online dan dapat menggalang dukungan sebanyak mungkin untuk 

menciptakan sebuah perubahan dengan membuat sebuah petisi yang ditulis dan 

dibagikan secara virtual atau online.  

Platform penyedia petisi online juga menyelenggarakan fungsi - fungsi 

sebagai ruang publik (public sphere) dimana masyarakat dapat berbagi aspirasi, 

membuat petisi, menggalang dukungan, berinteraksi dan berdiskusi, sesuai 

dengan konsep ruang publik yang diusung oleh Jurgen Hebermas yang dikutip 

Ibrahim Ali Fauzi1 yakni ruang publik sebagai sarana untuk penyampaian aspirasi 

dan diskusi dimana komunikasi antar masyarakat bersifat bebas, terbuka, 

transparan dan tidak ada intervensi atau kepentingan lain selain untuk masyarakat. 

Fungsi ruang publik pada petisi online sebagai sarana penyampaian aspirasi 

                                                           
1
  Ibrahim Ali Fauzi, Seri Tokoh Filsafat (Jakarta: TERAJU Kelompok Mizan, 2003), hlm. 16-26. 
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tergambar dengan baik pada salah satu media penyedia petisi online terbesar di 

dunia, yakni Change.org. Berdasarkan data pada website kepemilikan dari 

Change.org, melalui media Change.org, petisi online yang berhasil meraih 

kemenangan adalah sejumlah 23.443 kemenangan dari 196 negara pengunanya 

(Change.org, 2016).  

Change.org diluncurkan pada tahun 2007 dan dioperasikan oleh 

Change.org, Inc., sebuah perusahaan bersertifikat B dari Amerika (perusahaan 

yang didedikasikan untuk dampak sosial yang positif) yang berpusat di San 

Fransisco, California. Change.org diprakarsa dan dikembangkan oleh alumnus 

Stanford University, Benjamin Michael Rattray pada tahun 2007. Data mencatat 

Change.org memiliki lebih dari 100 juta pengguna di dunia dan memfasilitasi 

kampanye - kampanye yang disponsori oleh organisasi - organisasi dunia 

(Bloomberg, 2015). Pada awalnya, Change.org diciptakan sebagai jejaring 

komunitas lokal yang memiliki concern pada masalah - masalah sosial, beberapa 

waktu berselang Change.org merubah fungsi sebagai website berisi artikel - 

artikel aspirasi, dan kemudian website tersebut dibangun ulang menjadi wadah 

petisi online berupa situs resmi dengan cakupan ranah sosial serta negara yang 

lebih luas. Change.org bertransformasi menjadi situs petisi online yang resmi 

pada 2011 dengan alamat website bernama Change.org.  

Pada webistenya, dijelaskan bahwa Change.org menjalankan peran 

sebagai ruang publik yang digunakan sebagai sarana penyampai aspirasi 

masyarakat yang konsisten pada masalah - masalah sosial, sehingga tujuan yang 

dibawa oleh platform petisi online ini adalah menyemangati orang - orang dari 
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manapun untuk membuat perubahan yang ingin mereka lihat, sementara tagline 

yang diusung adalah “Wadah dunia untuk perubahan”. Berbeda dengan petisi 

konvensional yang hanya dipergunakan sebagai media advokasi kebijakan 

pemerintah saja, Change.org tidak sebatas menyoroti kinerja institusi atau 

lembaga pemerintahan, namun beberapa permasalahan yang diusung didalamnya 

juga mencakup banyak aspek lainnya, seperti misalkan mengusung topik budaya, 

hukum, pendidikan, ekonomi, politik, HAM atau kemanusiaan, kesehjateraan 

lingkungan, serta sebagainya. 

Sejak mulai diperkenalkan secara global di tahun 2011, Change.org 

dengan cepat tersebar dan diadaptasi oleh banyak negara di dunia, salah satunya di 

Indonesia. Change.org masuk ke Indonesia pada tahun 2012 dan telah membuka 

kantor perwakilan di Indonesia serta menyediakan bahasa Indonesia di halaman 

situs website-nya. Change.org Indonesia diasuh oleh Usman Hamid sebagai 

Direktur Kampanye, dan Arief Aziz sebagai Direktur Komunikasi. Di Indonesia, 

jumlah pengguna Change.org telah mengalami surplus peningkatan yang cukup 

signifikan. Berdasarkan data milik situs penyedia data grafik House of 

Infographic, disampaikan bahwa di awal tahun 2012 pengguna Change.org 

Indonesia masih berada pada kisaran angka 800 anggota. Angka tersebut perlahan 

tumbuh dan naik drastis di tahun 2014 menjadi 900.000 anggota. Dalam kurun 

waktu dua tahun kemudian, berdasarkan data dari Infografis Change.org, di tahun 

2016 pengguna Change.org telah mencapai angka 8 juta anggota di Indonesia.  

Melihat jumlah pengguna dan jumlah petisi online yang kian mengalami 

peningkatan, ditunjang dengan kemampuan Change.org untuk memfasilitasi 
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permintaan perubahan kebijakan publik dan menghubungkan masyarakat dengan 

pembuat kebijakan, menunjukkan bahwa Change.org sebagai platform yang layak 

digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terlebih lagi Change.org 

berperan lebih dari sekedar wadah aspirasi, petisi yang masuk juga mendapatkan 

pengawalan yang baik dari pihak Change.org yang terus melakukan follow up 

petisi sehingga berhasil meraih kemenangan petisi. Berdasarkan penjelasan dari 

pada situsnya, kemenangan petisi terletak pada seberapa besar upaya dan seberapa 

masif kampanye penggagas petisi dan pendukung petisi dalam memobilisasi isu 

yang diangkat didalam petisi online tersebut, indikasi kemenangan apabila petisi 

online yang dibuat inisiator berhasil mencapai tujuan dari petisi dan para 

pendukungnya dan mendapat respon dari penerima tuntutan. Pada tahap ini, 

Change.org turut mengikuti perkembangan setiap petisi dan kemudian pada 

websitenya, Change.org lah yang menentukan apabila tercapai sebuah 

kemenangan pada petisi. 

Pada situsnya untuk bagian model bisnis, Change.org juga menjelaskan 

bahwa media ini menerapkan sistem kewirausaahaan sosial. Mekanismenya 

adalah dengan mempromosikan isu - isu sosial dari lembaga atau kelompok 

tertentu. Kelompok kepentingan yang ingin memajukan kampanyenya kemudian 

menyampaikannya melalui Change.org. Di sini, kelompok tersebut tidak hanya 

berkepentingan agar kampanye sosial atau kepentingannya berdampak pada 

publik. Melainkan juga dengan beberapa tujuan lainnya, seperti misalkan untuk 

menangkap perhatian atau pemberitaan media, maupun untuk memberi pengaruh 

pada penambahan jumlah anggota. Ketika masyarakat pertama kali mendaftar 
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sebagai pengguna pada situs Change.org, situs akan menyajikan beberapa petisi 

sponsor (dari inisiator atau kelompok yang melakukan pendanaan pada situs 

Change.org), yang bertuliskan "Keep me updated on this campaign" yang 

mewajibkan pendaftar untuk terus terkoneksi pada beberapa petisi online 

bersponsor tersebut. Selain itu, alamat e-mail pendaftar secara otomatis akan 

dikirim pada beberapa inisiator atau kelompok yang telah bekerja sama dengan 

pihak Change.org, sehingga kemudian apabila inisiator atau kelompok ini 

membuat sebuah petisi baru, maka informasi dan link pada petisinya akan 

langsung masuk secara otomatis pada e-mail dari para pendaftar tersebut. Dan 

inisiator atau kelompok ini akan memberi kompensasi atau dukungan dalam 

bentuk dana kepada Change.org setelahnya. Di negara pencetusnya, Change.org 

sendiri memiliki lebih dari 300 paying client termasuk Sierra Club, Credo 

Wireless and Amnesty International (Forbes, 2013). Pada mekanisme ini, dapat 

dilihat bahwa situs Change.org dapat dan telah dipergunakan oleh kelompok - 

kelompok tertentu untuk suatu kepentingan. 

Pada situsnya, petisi yang dibuat oleh inisiator atau kelompok kepentingan 

yang telah bekerja sama dengan Change.org, penempatan petisinya juga akan 

berada pada halaman muka. Apabila pada media konvensional, terdapat dapur 

redaksional media yang ikut melakukan intervensi pada pemberitaannya. Maka 

pada media Change.org, terdapat tim kerja yang melakukan pemilahan pada petisi 

yang masuk, terdapat tim yang yang melakukan pemilihan pada petisi tampilan 

untuk websitenya, terdapat tim yang memberikan highlight atau sorotan yang 

lebih banyak pada petisi pilihannya, terdapat tim yang menghubungkan inisiator 
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atau kelompok yang bekerja sama dengan pendaftar baru yang telah masuk, serta 

terdapat tim lain yang juga menentukan kategori kemenangan petisi yang ada. 

Di tahun 2016, terdapat 6 petisi online pada website Change.org yang 

berhasil meraih kemenangannya, salah satu kemenangan tersebut adalah petisi 

“Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dengan inisiator masyarakat 

sipil yang juga anggora dari ICW (Indonesia Corruption Watch) bernama Dewi 

Anggraeni Puspitasari, yang menuntut agar RPP atau Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang pengurangan masa tahanan atau remisi kepada koruptor untuk 

dihapuskan dan tidak dibawa pada pemutusan UU terbaru 2016. Petisi ini 

ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Yasonna Laoly, Menteri Hukum 

dan HAM. Pada akhirnya petisi ini meraih kemenangan, presiden RI menerima 

tuntutan dari inisiator dan menolak pengajuan RPP atau Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang pemberian remisi kepada koruptor. Petisi ini dimenangkan 

dengan jumlah pendukung sebanyak 11.221 tanda tangan. 

Di lain sisi, masih terdapat beberapa petisi online pada situs Change.org 

yang dilabeli belum meraih kemenangannya. Salah satu petisi yang belum meraih 

kemenangannya adalah petisi “Dukung MUI Penjarakan Ahok” dengan inisiator 

lembaga masyarakat yakni FPI (Front Pembela Islam) yang menuntut keadilan 

pidana bagi Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang dinilai melakukan penistaan 

agama dan menuntut Kepolisian RI serta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan 

penanganan secara hukum. Petisi ini memperoleh dukungan sebanyak 182.742 

tanda tangan dan kemungkinan jumlah akan terus bertambah karena Change.org 

masih melabeli petisi tersebut sebagai petisi yang belum meraih kemenangannya. 

https://www.change.org/decision-makers/joko-widodo-58
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Hal ini merefleksikan bahwa tidak semua petisi yang telah memperoleh tanda 

tangan pendukung dalam jumlah besar bisa menuai kemenangan petisi. 

Kemenangan petisi pada akhirnya terletak pada ketentuan dari Change.org. 

Wacana dari isi sebuah petisi tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap 

fungsi media petisi online Change.org sebagai sarana penyampai aspirasi 

masyarakat. Melalui pemahaman pada wacana petisi, masyarakat dapat melihat 

apa pesan yang dibangun didalam petisi, dibuat oleh siapa petisi tersebut an apa 

kepentingan sebenarnya yang ada dalam sebuah petisi, sehingga kemudian 

masyarakat dapat memilah antara petisi yang memang bertujuan untuk 

mengakomodir aspirasi masyarakat atau sekedar mengusung kepentingan 

kelompok dengan mempergunakan petisi. Belum lagi apabila Change.org yang 

digunakan sebagai medium untuk menyampaikan aspirasi tersebut juga turut 

melakukan konstruksi atas sebuah kepentingan tertentu. 

 Pemahaman akan wacana sebuah petisi sangat diperlukan, sehingga petisi 

online dan platform-nya (Change.org) dapat menjalankan fungsinya secara riil 

sebagai medium penyampaian aspirasi masyarakat yang bersih. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti bekeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian 

dengan judul Aspirasi Masyarakat Pada Petisi Online Change.org; Analisis 

Wacana Pada Petisi “Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dan Petisi 

“Dukung MUI Penjarakan Ahok” pada Situs Change.org Periode 2016. Dimana 

peneliti menganalisis wacana dari 2 petisi online pada situs Change.org Indonesia, 

dengan mengambil sampel pada petisi yang telah berhasil meraih kemenangannya 
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yakni petisi “Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dan petisi yang 

belum meraih kemenangannya yakni petisi “Dukung MUI Penjarakan Ahok”.  

Peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana isi pesan pada kedua 

petisi dan bagaimana pesan pada kedua petisi tesebut dikonstruksi dan 

disampaikan. Setelah menganalisis isi petisi, peneliti menganalisis bagaimana 

aspirasi masyarakat diwacanakan pada kedua petisi online dan medium 

Change.org tersebut. Untuk menganalisis wacana berkaitan dengan petisi online 

sebagai sarana penyampai aspirasi masyarakat yang terbentuk dalam Change.org, 

penelitian dihubungkan dengan konsep ruang publik (public sphere) yang 

dikemukakan oleh Jurgen Habermas (1989). Hal ini penting untuk melihat 

Change.org sebagai platform penyedia petisi online menjalankan fungsi ruang 

publik secara normatif dan bebas distorsi dalam perannya sebagai sarana 

penyampai aspirasi masyarakat melalui media internet.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Merujuk pada uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana inisiator kedua petisi dan pihak Change.org mewacanakan 

petisi “Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dan petisi 

“Dukung MUI Penjarakan Ahok” dalam situs Change.org periode 2016 ? 

2. Bagaimana aspirasi masyarakat pada petisi “Tolak Kebijakan Obral 

Remisi Untuk Koruptor” dan petisi “Dukung MUI Penjarakan Ahok” 

dalam situs Change.org periode 2016 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Merujuk pada uraian rumusan masalah, maka peneliti merumuskan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menginterpretasi wacana pada petisi “Tolak Kebijakan Obral 

Remisi Untuk Koruptor” dan petisi “Dukung MUI Penjarakan Ahok” 

dalam situs Change.org periode 2016 yang dilakukan oleh kedua 

inisiator petisi dan pihak Change.org. 

2. Untuk menginterpretasi aspirasi masyarakat pada petisi “Tolak 

Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dan petisi “Dukung MUI 

Penjarakan Ahok” dalam situs Change.org periode 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

 Peneliti mengharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat 

baik secara akademis maupun juga secara praktis, yang mana kedua manfaat 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 

 

 1. Manfaat Akademis 

 Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi berupa saran metodologis dan saran teoritis yang 

berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuannya pada masalah yang sama. 

 

 2. Manfaat Praktis  

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

bentuk komunikasi yang efektif melalui petisi online sebagai sarana 
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penyampai aspirasi masyarakat. Disamping itu juga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya dan 

pengguna petisi online Change.org pada khususnya untuk memberikan 

penilaian dan pemahaman yang lebih kritis terhadap wacana dan tujuan dari 

sebuah petisi, serta medium yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan 

fasilitas ruang publik yang telah diberikan untuk menyalurkan segala 

aspirasi masyarakat secara benar, sehingga kemudian fungsi - fungsi 

tersebut tidak tersalahgunakan. 

 


