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ABSTRAK
Potensi pengguna internet terutama media sosial di Indonesia sangat besar. Dengan
banyaknya pengguna tersebut mengakibatkan besarnya potensi kegaduhan nasional. Apalagi,
munculnya berbagai elemen masyarakat yang intoleran dan penyebar hoaks semakin
menambah kegaduhan nasional di sosial media, serta mengancam kebhinekaan. Keadaan
tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi
perpecahan negara. Seperti tindakan pada momentum tertentu pemerintah melakukan upaya
pembatasan internet dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Tindakan tersebut tentu
mendapat respon beragam baik positif maupun negatif. Berdasarkan berbagai hal tersebut
penelitian ini ingin melihat, bagaimana peran new media sebagai ruang publik dalam
merespon ancaman kebihnekaan. Teori yang digunakan adalah Ruang Publik dari Jurgen
Habermas, dimana internet harusnya bisa menjadi ruang komunikasi guna menciptakan
rasionalitas publik dalam mewujudkan Demokrasi Deliberatif. Metode penelitian ini
menggunakan mix methode studi pustaka dan deskriptif kuantitatif, dengan responden
berjumlah 25 orang yang dipilih secara purposif untuk disebar di wilayah Magelang sebagai
sebuah studi pendahuluan. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, untuk melihat
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman dari new media. Hasil kajian
menunjukkan kekuatan berupa jumlah dan lama pengguna internet dapat dimaksimalkan.
Kelemahan berupa kualitas dan karakteristik pengguna. Potensi adanya sarana prasarana,
jangkauan, kedekatan. Ancaman yang dapat dilihat ada dua yakni manifest berupa hoaks dan
hasutan, serta laten berupa tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat.
Kata kunci: Internet, Ruang Publik, Kebhinekaan

ABSTRACT
Potential Internet users especially social media in Indonesia is very large. With many such
users resulted in the magnitude of the national tougher potential. The emergence of various
elements of society that are intolerant and the propagbar of hoax increasingly add to the
national noise in social media, as well as threatening diversity. The situation encouraged the
Government to take measures in the face of state divisions. Such actions at certain
momentum governments make efforts to restrict the Internet with the aim of maintaining
state stability. The action certainly received a varied response both positive and negative.
Based on this, the research wants to see how the role of new media as a public sphere in
responding to the threat of diversity. The theory used is the public sphere of Jurgen
Habermas, where the Internet should be a communication room to be creating public
rationality in realizing democracy deliberative. This method of research using the program

mix of literature study and descriptive quantitative analysis, with respondents amounting to
25 people selected Purposif to spread in Magelang region as a preliminary study. The
analysis used is SWOT analysis, to see the Strengths, Weaknesses, Opportunities and
challenges/Threats of new media. The results of this study show the power of number and
length of internet users can be maximized. Weakness of quality and user characteristics.
Potential infrastructure, reach, proximity. The threat can be seen there are two of the
manifest in the form of hoaks and incitement, and latent in the form of the needs of the
community.
Keywords: Internet, Public Sphere, Diversity
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Sumber: Data Primer (2020)

Hal
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Tabel 1. Hasil Analisis Swot terhadap New Media
dalam konteks kebhinekaan.
Sumber: Data Primer (2020)

secara global bahwa meskipun pembatasan
akses internet adalah upaya yang dinilai
efektif

namun

bertentangan
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dengan

new
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dalam

keinginan publik. Maka diperlukan sebuah

konteks menjaga kebhinekaan begitu

upaya rekonsiliasi publik dalam menyikapi

besar dengan jumlah pengguna dan lama

problematika ini. Dalam sebuah kasus di

pengguna menjadikan kekuatan dalam

India, pemadaman informasi memaksa

malakukan mobilisasi massa. Akan tetapi

demonstran dalam aksi kolektif untuk

karakteristik

mengganti taktik tanpa kekerasan dengan

terbiasa selektif akan informasi ditambah

taktik kekerasan. Artinya, justru dengan

dengan

masyarakat

new

media

yang

tidak

menjadikan

masyarakat menjadi lebih instan dalam

masyarakat dalam penanganan kegaduhan

segala hal membuat kualitas pengguna

Nasional.

tak sebanding dengan kuantitas. Potensi
berupa

kedekatan

dan

sarana

Kajian ini masih jauh dari kata

yang

sempurna. Peneliti menyarankan untuk

disiapkan pemerintah adalah hal yang

melakukan kajian mendalam dan meluas

dapat mendukung peran new media

dengan jumlah informan dan data yang

menjaga kebhinekaan. Di samping itu

lebih komprehensif serta representatif.

terdapat ancaman yang perlu dihindari

Hasil

dalam menjadikan new media sebagai

mampu menambah wawasan baru dibidang

ruang publik. Hal tersebut dibagi menjadi

kajian komunikasi terutama komunikasi

dua yakni ancaman Manifest berupa

digital

hoaks dan hasutan, serta ancaman laten

Jurgen Habermas terkait Ruang Publik.

dari

dan

penelitian

ini

pengembangan

diharapkan

pemikiran

berupa tidak terakomodasinya kebutuhan
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