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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Robert Wright adalah seorang jurnalis yang berfokus pada bidang teknologi, 

suatu hari Wright ditanyai oleh Times Magazine mengenai bagaimana kehidupan 

Amerika di tahun 2025 nanti. Dalam esainya Wright berspekulasi bahwa internet 

akan menjadi sentralitas untuk kehidupan masa depan kita, dengan alasan bahwa 

kenyamanan internet akan membuat hampir semua aspek kita secara online mudah 

dilakukan1. Spekulasi Robert Wright yang ditulis dalam esainya mulai terbukti 

sedikit demi sedikit, saat ini internet mulai menjadi pusat dari segala aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia. Hampir semua aktivitas manusia bisa diakses, disebarkan 

dan diabadikan di internet. Mantan Presiden NBC dan PBS, Lawrence K. Grossman 

menulis:   

“Gutenberg membuat kita semua menjadi pembaca. Radio dan televisi 

membuat kita semua menjadi pengamat orang pertama, Xerox membuat 

kita menjadi penerbit. Internet membuat kita semua menjadi penulis, 

penyiar, kolumnis, komentator, dan kritikus”2. 

 

 Faktor-faktor praktis dan efisien seperti inilah yang menjadi salah satu 

pendukung meningkatnya kuantitas pengguna internet diseluruh dunia. 

 

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan pengguna internet 

terbanyak di dunia, hal ini dibuktikan melalui laporan digital 2019 tentang perilaku 

online oleh The Guardian. Sekitar 57% dari total populasi di dunia kini telah 

terhubung dengan internet. Laporan tersebut mengatakan bahwa Indonesia 

 
1 Massey, Kimberly K. 2012 . Mass Communication. United States: The McGraw-Hill. Hal. 53  
2 Baran, Stanley J. 2012. Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media & Budaya. Edisi ke 5. Jakarta: Erlangga. 
Hal. 399 



 

 2 

menduduki peringkat ke-5, dimana warganya tercatat menghabiskan lebih dari 

sepertiga harinya di dunia maya3. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia sudah sangat aware dengan adanya internet, jumlah penduduk Indonesia 

saat ini yaitu sebanyak 262 juta jiwa dengan pengguna internet sebanyak 143 juta 

pengguna, berarti kurang lebih 54% masyarakat Indonesia telah terhubung dengan 

internet4. 

 

Berdasarkan data Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019 

oleh We Are Social dan Hootsuite, 60% masyarakat Indonesia kebanyakan 

mengakses internet melalui smartphone, sementara sisanya menggunakan laptop 

atau komputer, tablet device, televisi, e-reader, dan alat elektronik lainnya5. 

Penggunaan internet di Indonesia juga cukup beragam jika dilihat dari 

penggunaannya, 74% pengguna internet Indonesia gemar mengakses search 

engine, 89% menggunakan internet untuk berkomunikasi dan berinformasi melalui 

layanan pesan instan, dan 87% pengguna internet Tanah Air rajin berjejaring 

melalui media sosial.6 

 

Media saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari manusia. 

Kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari 

 
3The Guardian : “Philippines tops world internet usage index with an average 10 hours a day”, 

https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/01/world-internet-usage-index-philippines-10-hours-a-day 

(Diakses pada Sabtu,  23 Maret 2019) 

4  Kompas : “Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?” , 
https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia (Diakses 
pada Sabtu, 23 Maret 2019) 
5 Hootsuite : “The Global State of Digital in 2019 Repot” , https://hootsuite.com/id/pages/digital-in-2019 (Diakses 
pada Senin, 25 Maret 2019)  
6 Kompas ; “Orang Indonesia Pakai Internet Untuk Apa?” , 
https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/20080077/orang-indonesia-pakai-internet-untuk-apa- (Diakses pada 
Senin, 25 Maret 2019) 

https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/01/world-internet-usage-index-philippines-10-hours-a-day
https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia
https://hootsuite.com/id/pages/digital-in-2019
https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/20080077/orang-indonesia-pakai-internet-untuk-apa-
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seluruh dunia menjadi salah satu bagian kebutuhan pokok manusia. Kemajuan 

teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang 

diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggaman”. Istilah 

ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L. Friedman (2007) sebagai 

the world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun 

dari sumber manapun. Kehadiran internet dan Media sosial memberi keleluasan 

bagi manusia untuk ikut dalam berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa 

yang terjadi di sekitar mereka7. Selain itu, faktor waktu, sumber data serta dapat 

diakses dimana saja menyebabkan kehadiran internet dan media-media di 

dalamnya, seperti media sosial menjadi lebih mendominasi. 

 

Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber. 

karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik 

yang dimiliki oleh media siber. Meskipun memiliki karakteristik yang sama dengan 

media siber, ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh 

media sosial dibanding dengan media lainnya. Salah satunya adalah media sosial 

beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana 

sosial di dunia virtual8. 

 

Media sosial sendiri mengambil peran besar dalam kegiatan 

berkomunikasi di era ini. Fungsi-fungsi utama dari media sosial pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan komputer. 3 Bentuk bersosialisasi dari komputer seperti 

 
7 Nasrullah, Rulli. 2017. Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media. Hal. 1 
8 Ibid. Hal. 15 
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pengenalan, komunikasi dan kerja sama bisa ditemukan dalam media sosial9. 

Dengan keberadaan media sosial, kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi kini 

dapat dilakukan secara daring, kegiatan interaksi yang terjadi antar masyarakat atau 

individu menjadi lebih praktis dan efisien 

 

Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Andreas M. Kaplan yaitu “Users of 

The World, United!”, Kaplan memaparkan terdapat 6 tipe media sosial yang 

digunakan pengguna internet, salah satunya adalah Sosial Virtual. Sosial Virtual 

memungkinkan pengguna memilih perilaku mereka lebih bebas dan pada dasarnya 

menjadi kehidupan virtual yang mirip dengan kehidupan nyata mereka. Pengguna 

dunia sosial virtual juga diberikan kebebasan untuk berinteraksi dan memilih avatar 

(foto profil) yang ingin  mereka gunakan. Hal ini memungkinkan penggunanya 

untuk mempresentasikan dirinya seluas mungkin sesuai dengan keinginannya10. 

 

Salah satu platform media sosial yang menjadi media untuk 

mempresentasikan diri di ruang publik virtual adalah Twitter. Berdasarkan artikel 

dari BBC jumlah pengguna twitter di seluruh dunia pada akhir tahun 2018 telah 

mencapai 330 juta pengguna11, angka ini sudah termasuk official account instansi-

instansi, personal account, fan account, anonymity account dan anonymity account. 

Berdasarkan data dari Hootsuite, terdapat 38,6 juta masyarakat indonesia yang 

 
9 Ibid. Hal 10 
10 Kaplan, Andreas. 2010. User of The World, United!. Business Horizons. 53(1): 64. 
11 BBC : “Mengapa Twitter meminta semua pengguna di seluruh dunia mengganti kata sandi?” , 
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43985737 (Diakses pada Kamis, 28 maret 2019) 

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43985737
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menggunakan Twitter dalam keseharian mereka, hal ini berarti 27% dari jumlah 

keseluruhan pengguna internet di Indonesia menggunakan Twitter12.  

 

Pihak twitter menyatakan bahwa terhitung pada bulan juli 2018 terdapat 

70 juta Account yang tidak menggunakan identitas asli di platform mereka13, hal ini 

berarti Account Anonim mengambil porsi sebanyak 21% dari total keseluruhan 

pengguna Twitter di seluruh dunia.  

 

Anonymity account umumnya menggunakan data-data yang tidak sesuai 

dengan identitas dirinya. Para pengguna anonymity account melakukan pemalsuan 

pada foto profil, nama, alamat dan identitas-identitas umum lainnya, pemalsuan ini 

kerap kali dikarang oleh pengguna anonymity account dan tidak jarang pula mereka 

menggunakan data diri orang lain. Jenis akun ini biasanya dibuat hanya untuk 

memenuhi kepentingan atau kepuasan diri secara pribadi dan sebagai media pelepas 

emosi14. 

 

Banyaknya pengguna anonymity account di Twitter juga didukung oleh 

kelebihan Twitter sebagai salah satu platform mikroblog, dimana para penggunanya 

dapat menggunakan platform ini untuk menulis teks, mengunggah foto, video, 

lokasi hingga menautkan link dari media lain. Fitur-fitur ini yang menjadikan twitter 

 
12 Hootsuite : “The Global State of Digital in 2019 Repot” , https://hootsuite.com/id/pages/digital-in-2019 
(Diakses pada Jumat, 29 Maret 2019)  
13 Variety : “Deleting Over 1 Million Fake Accounts Daily, Stock drops” , 
https://variety.com/2018/digital/news/twitter-stock-deleted-fake-accounts-1202868405/ (Diakses pada Jumat, 29 
maret 2019) 
14 Nino : “Fenomena Akun Palsu di Media Sosial” , https://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-
palsu.html (Diakses pada Jumat, 29 maret 2019) 

https://hootsuite.com/id/pages/digital-in-2019
https://variety.com/2018/digital/news/twitter-stock-deleted-fake-accounts-1202868405/
https://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-palsu.html
https://www.ninoartikel.com/2016/05/fenomena-akun-palsu.html
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sebagai salah satu media sosial yang nyaman dan praktis untuk digunakan sehari-

hari. 

 

Sama halnya dengan pengguna-pengguna media sosial lainnya, para 

pengguna anonymity account juga secara tidak sadar membentuk cyber community. 

Mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna anonymity 

account lainnya. Secara sosial, akan terdapat “sense of community” yaitu 

karakteristik suatu komunitas yang ditandai oleh perilaku saling membantu dan 

secara emosional ada perasaan memiliki/attachment. Karena sama-sama tidak 

mengetahui latar belakang dan informasi personal lainnya, para pengguna 

anonymity account dapat lebih leluasa dalam berkomunikasi dan berinteraksi, 

dimana mereka dapat menyuarakan segala pendapat mereka, dan menunjukan 

keberpihakan mereka terhadap suatu hal tanpa perlu merasa cemas. 

 

Selain itu, keberadaan anonymity account juga memiliki dampak tersendiri 

terhadap pengguna media sosial dalam menyikapi suatu kasus, terkhususnya di 

platform media sosial Twitter. Dengan tidak menampilkan identitas, para pengguna 

anonymity account bisa dengan bebas memberikan opini mereka terhadap suatu isu, 

yang mana nantinya dapat menimbulkan prespektif baru dalam melihat suatu isu. 

Hal ini bisa dilihat dari kasus #justiceforaudry yang yang terjadi pada april 2019, 

banyak pengguna anonymity account yang turut memberikan opini tentang kasus 

ini. Seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia pada 09 April 2019 dengan headline 

“Diduga Dibully, Tagar #JusticeforAudrey Menggema”  

“Lini massa Twitter dipenuhi dengan puluhan ribu cuitan dengan tagar 

#JusticeforAudrey. Tagar ini menjadi trending topic nomor satu di 
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indonesia. Tagar ini ditujukan untuk Audrey, seorang siswi SMP yang 

menjadi korban penganiayaan belasan siswi SMA di Pontianak. Korban 

berusia 14 tahun tersebut saat ini berada dalam kondisi opname di salah 

satu rumah sakit di pontianak”15 

 

Seperti yang ditulis diatas, seorang siswi SMP menjadi korban 

penganiayaan oleh siswi SMA di pontianak. Kasus ini menyita banyak perhatian 

dari berbagai elemen masyarakat, banyak masyarkat yang menyayangkan keadaan 

ini dan menuntut polisi untuk segera menghukum pelaku. Namun tiga hari setelah 

kasus ini berlangsung, salah satu akun Twitter dengan username @nayeeezhaaa 

membuat ulasan di Twitter tentang kasus ini dengan tagar #audreyjugabersalah. 

Berbeda dengan tuntutan masyarakat lain, dalam ulasan tersebut pemilik akun 

@nayeeezhaaa menjelaskan jika siswi SMP yang dianiaya ini juga bersalah. Dalam 

ulasan tersebut @nayeeezhaaa membandingkan kesaksian siswi SMP itu dengan 

berita-berita yang ada di media. Selain itu @nayeeezhaaa juga memaparkan jejak 

digital korban yang di peroleh dari laman Facebook korban. Dari situ bisa dilihat 

terdapat beberapa kesaksian korban yang tidak sesuai dengan apa yang pernah di 

post di laman facebook korban. Ulasan ini pun mendapat sorotan dari masyarakat 

dan mendapatkan retweet sebanyak 699 dan likes sebanyak 1.495. Kejanggalan ini 

memicu reaksi dari masyarakat, para pengguna media sosial terkhususnya Twitter 

mulai menyuarakan kecurigaan mereka tentang kasus ini. Dikutip dari Suara.com 

pada 12 April 2019 dengan headline “Dianggap Ganjil, Tagar 

#Audreyjugabersalah Jadi Trending” 

  

“...tagar tersebut muncul usai banyak penemuan baru terkait kasus ini. 

Terlebih tim medis dan kepolisian baru saja merilis hasil visum Audrey 

yang disebut-sebut mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan 

 
15 Cnn Indonesia : “Diduga dibully tagar justiceforaudrey menggema” ,  

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190409183610-192-384707/diduga-dibully-tagar-justiceforaudrey-
menggema (diakses pada jumat 29 maret 2019) 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190409183610-192-384707/diduga-dibully-tagar-justiceforaudrey-menggema
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190409183610-192-384707/diduga-dibully-tagar-justiceforaudrey-menggema
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pemeriksaan yang dilakukan pihak medis dan kepolisan, kondisi tubuh 

Audrey sama sekali tidak menunjukkan bekas penganiayaan atau 

kekerasan.”16 

 

Dalam artikel tersebut, kepolisian menemukan tanda-tanda kejanggalan 

dalam pengakuan korban sebelumnya. Dimulai dari hasil visum yang tidak sesuai 

dengan pengakuan korban, kesaksian pelaku, dan jejak digital dari korban yang 

bertolak belakang dengan pengakuan korban sebelumya. 

 

Melihat kasus diatas, anonymity account menjadi subjek yang menarik 

untuk diteliti. Karena memliki dampak yang cukup besar dalam memberikan 

prespektif dan pandangan baru terhadap suatu isu yang berlangsung di Indonesia. 

 

Peneliti telah melakukan pra-riset kepada 20 pengguna anonymity account 

secara random via direct message twitter pada tanggal 12 april 2019. peneliti 

menemukan beberapa hal menarik. Setelah menanyakan kegunaan memiliki 

anonymity account Twitter terhadap 20 pengguna anonymity account, rata-rata 

pemilik anonymity account hanya ingin mendapatkan kebebasan dalam men-tweet 

atau bercuap di Twitter tanpa perlu diketahui oleh kolega maupun keluarga mereka. 

Mereka mengasumsikan anonymity account sebagai wadah untuk berbicara 

sebebas-bebasnya, dimana mereka bisa berkata jujur dalam memaparkan segala 

opini mereka, memprotes kebijakan-kebijakan tertentu, mendukung gerakan atau 

aksi tertentu, hingga memberikan opini terhadap isu yang sensitif untuk dibicarakan 

di dunia nyata. Mereka juga sering berinteraksi dengan anonymity account lainnya, 

 
16 Suara : “Dianggap Ganjil Tagar Audreyjugabersalah jadi trending” ,  

https://www.suara.com/tekno/2019/04/12/115515/dianggap-ganjil-tagar-audreyjugabersalah-jadi-trending 
(diakses pada jumat 29 maret 2019) 

https://www.suara.com/tekno/2019/04/12/115515/dianggap-ganjil-tagar-audreyjugabersalah-jadi-trending
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bahkan beberapa dari pemilik anonymity account mengaku lebih nyaman 

berinteraksi di dunia virtual terkhususnya antar pengguna anonymity account.  

 

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti 

tertarik untuk meneliti perilaku bermedia sosial pengguna anonymity Account di 

twitter, dilihat dari motif penggunaan, interaksi yang terjadi antara anonymity 

account, konten yang diunggah hingga experience yang dirasakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan Latar belakang yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku bermedia sosial 

dari pengguna Anonymity Account di Twitter 

1.3 Tujuan Masalah 

Di dalam pengerjaan sebuah penelitian maka diperlukan tujuan jelas. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana 

perilaku komunikasi bermedia sosial dari pengguna Anonymity account di Twitter 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin 

peneliti capai adalah sebagai berikut: 

a Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

positif bagi program studi kajian Ilmu Komunikasi sebagai bahan akademis 

terkait perilaku bermedia pada suatu entitas atau user dari media sosial. Peneliti 

juga berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

rujukan dalam menggagas penelitian serupa di masa yang akan datang. 

b Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan acuan untuk 

membuat konten media yang tepat sasaran, sesuai target audience dan efektif. 

Karena dengan mengetahui perilaku bermedia dari target audience, pembuat 
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konten dapat menentukan saluran apa yang tepat dan konten seperti apa yang 

efektif. 


