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ABSTRAK 

Perubahan – perubahan yang tak terduga telah menyusur ke dalam berbagai kehidupan, 

baik itu sosial kemasyarakat, pendidikan, ekonomi, transportasi, bahkan politik. Itulah 

“gerakan tanpa batas” yang menghiasa rulung kehidupan kita dewasa ini. Era disrupsi 

tampaknya tak bisa kita elakkan dalam berbagai kehidupan yang ruang lingkupunya 

sangat luas itu. 

Dengan demikian, pada era disrupsi ini, kita tidak bisa berpangku tangan dalam 

paradigma lama, maksudnya, era disrupsi ini harus termanfaatkan dalam berbagai 

kehidupan, apalagi kehidupan politik. Karena itulah partisipasi politik di era disrupsi ini 

dengan penggunaan berbagai aplikasi (seperti Wthatapp, facebook, twitter, dan lain 

sejenisnya) kegunaannya bersifat kontributif positif bagi kehidupan politik Negara 

bangsa ini. 

Kata kunci : partisipasi politik, disrupsi politik 

 

A. PENDAHULUAN  

Hiruk pikuk jagat kepolitikan Indonesia kontemporer, nyaris tak terkendali. 

Bersilewerannya berbagai isu di dunia maya, mengindikasikan tengah terjadi perebutan 

“kavling” kekuasaan, termasuk kekuasaan politik.  

Memang, dunia dewasa ini, tidak terkecuali Indonesia tengah berhadapan  dengan 

fenomena disrupsi  (disruption). Era disrupsi tidak hanya melanda dunia industri dan 

persaingan kerja (bisnis), namun disadari atau tidak, berdampak terhadap pergumulan 

kehidupan sosial, dan politik.  

Dalam konteks menjelang pemilihan umum serentak 2019 (eksekutif/presiden dan 

legislatif) ini, keramaian “pesta suara” baik di dunia nyata, apalagi di dunia  maya, tak 

bisa dielakkan. 

Seseorang dan sekelompok orang (tiba – tiba) menari di tengah keramaian suara - 

suara, bunyi - bunyi dan tetabuhan. Entah apa maksudnya, meminta perhatiankah atau 

memang sekadar “menari” karena penggilan jiwanya?  

Tak kalah seru, reaksi “penonton” ada yang bertepuk tangan mengharu biru, ada 

yang ikut bergembira sambil tertawa, ada yang menertawakannya, ada pula yang 

mengumpat dan melecehkannya, bahkan ada yang tak peduli kemudian pergi.  
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Para politisi, entah itu politisi di pemerintahan, politisi jalanan, termasuk politisi 

pinggiran (penulis menyebutnya demikian), layaknya penari ronggeng yang 

mempersiapkan diri untuk pertunjukannya. Tampil seadanya atau mengada – ada, 

memancing sensasi untuk mengejar selebritas kekuasaan. Itulah kira – kira kondisi 

pergumulan dinamika kehidupan politik di negeri ini, kini dan dewasa ini. 

Memang, tidak bisa mengelak dan dielakkan, tampaknya era disrupsi ini, 

menggeser kegiatan – kegiatan kita yang semula secara langsung (primer) berinteraksi 

di dunia nyata, ke dunia maya. Tidak hanya dalam kehidupan dunia bisnis, akan tetapi 

dunia politik pun sudah tersentuh. 

Perubahan – perubahan yang terjadi begitu cepat dan sedemikian tak terduga, 

menyisir semua aspek kehidupan. Dalam arti, dunia dewasa ini tidak berjalan linear, 

akan tetapi penuh kejutan – kejutan yang dapat mengganti tatanan lama yang dianggap 

tidak sejalan dengan tuntutan zaman. Ruang lingkup perubahannya sangat luas, mulai 

dari dunia bisnis, transportasi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, hingga ke ranah 

politik. 

Pada titik simpul ini, era disrupsi bukan sekedar terbatas pada urusan bisnis belaka, 

namun sudah masuk hampir ke semua ranah kehidupan, termasuk politik. Dan, 

partisipasi politik menjadi bagian tak terpisahkan pada era disrupsi. Keikutsertaan 

warga negara (masyarakat) dalam sistem politik demokrasi menjadi bagian krusial 

dalam merajut hidup dan kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh karena “Politik” itu 

“sexy” karena kata Aristoteles, sebagai pengejaran kepentingan umum (bonnum 

commune), dimana politik adalah pengelolaan kehidupan dalam rangka public goals.   

 

B. KONSEPTUALISASI DISRUPSI  

Era disrupsi sedang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Era ini, tampaknya 

“dijadikan” untuk menguasai dunia sekarang ini, bahkan ke depan. Renal Kasali, Guru 

Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, pernah menjelaskan, “ketika dunia 

global sudah berpikir tentang bagaimana menerapkan ilmu “masa depan” dalam kondisi 

“sekarang”, banyak pemimpin, politisi, birokrat, bahkan pengusaha masih berkutat 

dengan logika “masa lalu” untuk diterapkan atau sementara diterapkan “sekarang”. 

Konsep dan teori disrupsi mengacu pada teori disruptive innovation dari Claston 

M. Christensen (1952), seorang professor administrasi bisnis di Harvard Business 

School, Harvard University.  

Teori ini merujuk pada semua inovasi yang menciptakan pasar, nilai dan tradisi 

baru, yang kemudian menginterupsi dan mengganggu kemapanan dari pasar, nilai dan 

tradisi lama. Inovasi tersebut bahkan mengganti peran perusahaan, produk, konstelasi 

bisnis yang sementara “berkuasa”. 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), disrupsi adalah hal yang tercerabut 

dari akarnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari – hari maka dapat berarti 

perubahan yang mendasar atau fundamental. 

Disruption bermakna “an event that results in a dis - placement or discontinuity”, 

“the act of causing disorder”, atau “the act or rending asunder, or the state of being 

rent asunder or broken in pieces”. Artinya kurang lebih, “sebuah kejadian yang 
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mengakibatkan pergantian (perubahan) atau diskontinuitas”, “tindakan yang 

menyebabkan gangguan”, atau “tindakan atau penyingkiran, atau keadaan terpecah”. 

(lihat : Arif Budisusilo, Bisnis.com, 2 Juni 2017). 

Era disrupsi ini, menggeser aktivitas, atau kegiatan – kegiatan kita yang semula 

secara langsung (primer) di dunia nyata, bergeser ke dunia maya. Pertama dan terutama, 

fenomena ini berkembang biak pada perubahan dunia bisnis, seperti trasportasi 

gadget/daring, atau revolusi transportasi berbayar (taksi dan angkot) menjadi 

transportasi online (Gojek, Gocar, Uber, Grab, dan lain sejenisnya). 

Pasar tradisional dan supermarket kini bersaing dengan jual beli online 

(Bukalapak, Lazada, dll). Tours and Travel bersisian dengan penjualan tiket online 

(Traveloka, Nusa Trip, dll). 

Contoh – contoh tadi, bisa jadi “menggulingkan” cara – cara birokrasi yang masih 

berkutat dengan prosedur yang berbelit, sementara tantangan e-governance sudah nyata  

Dan penanganan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) misalnya, sebagai 

kebijakan yang prosedural, kini berhadapan dengan konsep “business startup”.   

Dalam bahasa lain, era disrupsi tiada lain model bisnis yang dimungkinkan oleh 

inovasi yang tiada henti dari teknologi 

Dunia sekarang direvolusi oleh penemuan internet. Sebagai prodigy (anak genius) 

dari teknologi, internet telah merevolusi konsep dunia (datar-bulat-datar-abstrak), 

konsep waktu (linear-real time), konsep otoritas (negara dan pemerintah - zero 

authority) (lihat, Valentino Lumowa, 2017)  

Kenyataan tersebut, sadar atau tidak, dunia tadi melahirkan inovasi – inovasi yang 

bukan hanya mengganggu kenyamanan, namun juga bisa sampai mengganti perannya. 

Bukan hanya di bidang bisnis, tapi mencakup segenap bidang lainnya, termasuk bidang 

politik dan pemerintahan. 

Perubahan – perubahan yang terjadi begitu cepat dan sedemikian tak terduga 

tersebut, menyisir semua aspek kehidupan. Dalam arti, dunia dewasa ini tidak berjalan 

linear, akan tetapi penuh kejutan – kejutan yang dapat mengganti tatanan lama yang 

dianggap tidak sejalan dengan tuntutan zaman. Dan ruang lingkup perubahannya sangat 

luas, mulai dari dunia bisnis, transportasi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, hingga ke 

ranah politik.  

 

C. PARTISIPASI POLITIK 

Negara Indonesia sudah bersepakat menggunakan demokrasi dalam sistem 

politiknya. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara 

(masyarakat), baik dalam proses perumusan kebijakan, maupun dalam melakukan 

evaluasi atau control atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.  

Seiring dengan itu, menurut pandangan Mary Kaldor dan Ivan Veivoda (1997), 

mereka menyatakan bahwa kriteria demokrasi (formal) sebagai berikut: 

1. Inclusive citizenship, yang mendasarkan ketidakbolehan menolak keterlibatan 

warga yang disebabkan oleh alasan ras, etnisitas atau gender. 
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2. Role of law, yang mendasarkan pemerintahan dibentuk secara legal dan 

menjadikan cabang-cabang pemerintahan harus menghormati hukum, dimana 

kelompok minoritas harus dilindungi oleh mayoritas. 

3. Separation of power, dimana cabang pemerintah yang terdiri dari legislatif, 

eksekutif dan yudikatif harus saling terpisah, dimana peradilan independen 

tetap menjunjung tinggi konstitusi. 

4. Elected power-holders, dimana pemegang kekuasaan, terutama anggota badan 

legislatif  yang berfungsi mengendalikan eksekutif harus dipilih melalui 

pemilihan umum. 

5. Free and fair election, dimana pemilu untuk memilih pemegang kekuasaan 

harus dilaksanakan secara jujur dan adil, dimana pemaksanaan tidak terjadi 

dan dimana semua orang dewasa berhak untuk memilih dan dipilih. 

6. Freedom of expression and alternative sources of information, dimana warga 

memilik hak untuk mengungkapkan pendapat mengenai isyu politik secara 

bebas tanpa rasa takut akan adanya ancaman dari pihak lain. Selain itu warga 

juga berhak untuk memperoleh sumber informasi alternatif, karena itu, 

sumber informasi alternatif harus ada dan dilindungi oleh hukum. 

7. Association autonomy, dimana warga juga berhak untuk membentuk 

perkumpulan dan organisasi independen, termasuk di dalamnya partai politik 

dan kelompok kepentingan. 

8. Civilian control over the security forces, dimana tentara dan polisi secara 

politis bersifat netral dan bebas dari tekanan politik, serta di bawah kendali 

wewenang sipil.    

Selanjutnya, salah seorang ilmuwan politik G. Bingham Powell, Jr. (1982) 

memberikan sejumlah kriteria apakah demokrasi tersebut benar – benar terwujud atau 

sebaliknya. Kriteria – kriteria demokrasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. The legitimacy of government rests on a claim to represent the desires of its 

citizens. That is, the claim of the government to obedience to its laws is based 

on the government’s assertion to be doing what they want it to do. 

2. The organized arrangement that regulates this bargain of legitimacy is the 

competitive political election. Leaders are elected at regular intervals, and 

voters can choose among alternative candidates. In practice at least two 

political parties that have a change of winning are needed to make such 

choices meaningful. 

3. Most adults can participate in the electoral process, both as voters and as 

candidates for important political office. 

4. Citizens votes are secret and not coered. 

5. Citizens and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly, and 

organization. Both established parties and new ones work to gain members 

and voters.  
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Memang, berbagai teori demokrasi telah banyak mengalami perkembangan, dan 

teori - teori tersebut untuk menjawab terhadap pertanyaan – pertanyaan dalam bingkai 

hubungan (interkasi) manusia yang satu dengan manusia lainnya.       

Partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara dalam ikut serta 

menentukan pemimpin negara atau daerah serta mempengaruhi terhadap kebijakan 

publik. Menurut Miriam Budiardjo (1998), adalah kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih 

pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan 

pemerintah (public policy).  

Senada dengan pendapat Miriam Budiardjo, Herbert McClosky (1972) 

menjelaskan partisipasi politik ”The term ”political participation” will refer to those 

voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, 

directly or indirectly; in the formation of public policy”. Maksudnya partisipasi politik 

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak 

langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. 

Dengan demikian, secara sosiologi, bahwa partisipasi politik merupakan 

pengejawantahan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam ikut serta menentukan 

apa saja yang menjadi kehendak negara dan pemerintahan. Partisipasi politik 

merupakan hak sipil warga Negara dalam aktivitas – aktivitas sebagiamana dapat 

terekam menurut beberapa pakar, yaitu : jalan memilih pimpinan negara, 

mempengaruhi kebijakan publik (Miriam Budiardjo: 1998, Herbert McClosky: 1972); 

tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan – keputusan 

pemerintah (Miriam Budiarjo: 1998); penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong 

individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil 

bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (David dalam Arifin Rahman: 2002: 

128); mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakansanaan umum dan 

ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Ramlan Surbakti: 1992: 118); dan untuk 

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Berisfat individual atau kolektif, 

terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal 

atau illegal (Huntington, 1977: 3). 

Secara prinsip semua anggota masyarakat memiliki hak berpartipasi dalam setiap 

proses politikj, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (Pilpres, Pilkada, dan 

Pileg), termasuk kegiatan – kegiatan lain sejenisnya. Dengan demikian, partisipasi 

politik dapat dibagi dua bentuk. partipasi politik terkait dengan pemilihan umum 

(pemilu). Dalam hal ini dikenal dengan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan 

pemilu (eksekutif dan legislatif). Partipasi politik rakyat secara luas, dimana rakyat 

berperan dan terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan . Dalam arti 

ikut serta dalam setiap proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan 

sekaligus mengontrol pelaksanaan kebijakan dalam segenap aspek bidang kehidupan. 

Memang, secara sosiologi, bahwa partisipasi politik masyarakat pun tidak 

selamanya berada dalam ranah diyakini oleh kesadaran-kesadaran akan keyakinan 
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partisipasi politiknya. Oleh karena, dalam lapisan kehidupan politik masyarakat 

(infrastruktur politik), ada masyarakat yang secara intens mengikuti bahkan ingin 

memahami masalah - masalah  atau isu – isu politik, sehingga mereka ingin melibatkan 

dirinya dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan ada pula lapisan masyarakat yang 

memang acuh tak acuh terhadap dinamika kehidupan politiknya, bahkan mungkin 

secara ekstrim tidak mau tahu.  

Partisipasi politik sesungguhnya secara luas merupakan energi bagi bekerja sebuah 

sistem politik itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi berarti sistem politik tersebut berada 

dalam kevakuman yang berarti. Karena itulah, partisipasi politik dalam sebuah sistem 

politik memegang peranan yang sangat penting, kendati intensitasnya berbeda-beda.  

Untuk konteks tataran ini, perbedaan jenis partisipasi dalam pergaulan dan 

pergumulan kehidupan politik negara bangsa, secara niscaya tidak bisa diingkari, 

bahkan hal itu merupakan realitas dalam dinamika kehidupan politik negara 

bersangkutan, seperti Negara Indonesia.  

Miriam Budiardjo (1998) menjelaskan jenis partisipasi menurut frekuensi dan 

intensitasnya. ”orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, dan secara insentif 

atau aktif. Secara tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan 

biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum (seperti legislatif, dan eksekutif , besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali 

jumlah orang yang secara aktif dan separuh waktu melibatkan diri dalam politik. 

Kegiatan sebagai aktivitas politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai 

politik atau kelompok kepentingan.” 

Dengan demikian, memang gambaran secara mendalam terkait dengan sistem 

partisipasi politik itu tidak selamanya berada dalam sikap sukarela, namun ada pula 

berpartisipasi tersebut karena memang dimobilisasi oleh seseorang atau sekelompok 

orang. Itu sebabnya, hirarkhi partisipasi politik beserta intensitasnya relatif berberda 

secara siginifikan. Gambar di bawah mendeskripsikan stratifikasi partisipasi politik 

yang berbeda – beda, dalam hal bobot intensitas kegiatan dan komitmennya. 
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Selanjutnya, ada pula yang mengatakan, bahwa partisipasi politik dalam pemilu 

terbagi atas dua kategori, yaitu yang bersifat konvensional, dan non konvensional. 

Partisipasi yang bersifat konvensional diartikan sebagai partisipasi politik yang terkait 

dengan tingkat kehadiran pemilih di bilik suara (voter turnout). Sementara yang non- 

konvensial, sifatnya jauh lebih luas yaitu keterlibatan warga pada proses-proses pemilu 

seperti kampanye, menjadi relawan, menjadi broker politik calon, dan lain sebagainya.  

Di samping itu, partisipasi politik dalam arti luas adalah partisipasi atau 

keterlibatan warga masyarakat yang tidak hanya terbatas pada saat pemilu saja. 

keterlibatan warga tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan pemilu, bentuknya 

sangat luas, biasanya berkaitan dengan kontroversi politik (contentious politics) seperti 

gerakan sosial, boikot, protes, menurunkan seseorang dari jabatan politik, protes akibat 

kebijakan politik, dan lain-lain.  

Di samping itu semua, kelembagaan demokrasi merupakan suatu model yang 

memberi keyakinan dalam tataran kehidupan politik. Baik secara demokrasi prosedural 

apalagi demokrasi substantif yang kedua-duanya memberi arahan yang jelas untuk 

memberikan kebebasan warga negara dalam berpartisipasi. Partisipasi politik adalah 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

ikut serta menentukan keberlangsungan mesin-mesin politik negara (daerah) dalam 

merumuskan dan menentukan alternatif-alternatif kebijakan publik termasuk pula 

dalam menentukan pemimpin, baik presiden maupun kepala daerah.  

 

D. DISRUPSI POLITIK 

Partisipasi politik, dijelaskan oleh Michael Rush & Philip Althoff (2002: 23), 

”ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem 

politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas 

jabatannya.” 

Seperti telah disinggung tekait konsep disrupsi. Lepas kita mau menggunakan 

konsep yang mana, itu terserah. Goncangan dalam tatanan kehidupan semua segmen, 

tidak lepas dari adanya dampak atau pengaruh disrupsi. Disrupsi tersebut telah 

meluluhlantahkan dunia bisnis konvensional.  

Ojek konvensional tergeser oleh ojek online, manajemen taksi seperti Blue Bird, 

nyaris pontang panitng menghadapi serbuan angkutan online, seperti Grab, dan Uber. 

Sehingga mau tidak mau harus “bersahabat” -- bekerja sama. 

Istilah disrupsi telah merambah ke manan – mana. Kita dapat mengakses dengan 

internet dan telepon pintar telah memberi fasilitas kemudahan perkembangan itu.  

Kondisi tersebut, mendesak pula terhadap kehidupan politik. Digitalisasi politik 

mau tidak mau harus dilakukan. Oleh karena, kalau tidak diantipasi, tidak menutup 

kemungkinan berakibat fatal. 

Beragam perkembangan atau munculnya aplikasi teknologi digital dengan 

berbagai bentuk, seperti WhatsApp, media sosial (facebook, twitter, dll) telah 

memberikan fasilitas akselerasi perubahan. Peran media sosial telah memberikan 
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berbagai dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di 

bidang politik. 

Dalam bidang politik, kita telah melihat dan membaca lahirnya serbaneka 

partisipasi politik yang baru. Mungkin sebelumnya tidak terbayangkan (bahkan takut), 

dulu bagaimana kita ingin mengemukakan atau beropini terkait politik, dewasa ini  

cukup kita menuliskannya di status facebook, twitter, dan lain – lain, lalu dishare oleh 

orang lain. Bahkan, kita pernah dengar jatuhnya sebuah rezim di belahan dunia (negara 

Tunesia -- maaf kala ga salah) karena tulisan seseorang di media sosial. 

Kita tengok ke dalam negeri Indonesia, media sosial sudah digunakan oleh 

berbagai lapisan atau kelompok masyarakat dalam berinteraksi, tak terkecuali dalam 

upaya mengembangkan, dan mengkampanyekan isu – isu politik serta jagoan politiknya 

masing – masing di perhelatan demokrasi. 

Mereka masing – masing kelompok membuat group facebook, WhatsApp, dan lain 

– lainnya, untuk menyuarakan atau mensosilisasikan jagoan – jagoannya. Bahkan tidak 

jarang, terjadi pula saling serang dan pembunuhan karakter dengan berbagai misalnya 

meme. Memang, di era serba ng-Internet ini, urusan politik pun tak bisa terhindarkan, 

bahkan media massa sosial ini (bisa) menjadi mesin mobilisasi yang cepat dan efektif.   

Mungkin masih ada dalam ingatan kita, gerakan moblisasi massa 212,  yang begitu 

cepat dan massif, yang digerakaan dengan berbagai kekuatan narasi (keyakinan, dan 

kepercayaan) yang dishare atau dibagikan melalui   media sosial. 

Memang, tak dapat dinafikan, dengan perkembangan teknologi yang cepat dan 

pesat, memudahkan kita dalam mengakses beragam informasi. Kendati ada yang 

beranggapan di satu sisi teknologi sebagai sesuatu yang positif, dan di pihak lain, ada 

juga yang berpandangan sebagai hal yang negatif. 

Jadi, di era teknologi informasi yang berkembang pesat, sudah barang tentu 

memudahkan kebebasan berekspresi, bahkan jelas Ricklef (2008) perbedaan pendapat 

yang terpolarisasi pun menjadi hal yang rawan untuk menjatuhkan pihak lain dengan 

tidak etis. 

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diketahui 

bahwa penetrasi 132,7 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 dipimpin 

oleh golongan usia muda 25-34 tahun. Menyusul setelahnya kelompok usia yang lebih 

muda, 10-24 tahun. Sementara untuk kelompok-kelompok dengan usia lebih dewasa 

tingkat penetrasi tertinggal cukup jauh.  

Fenomena ini merupakan bentuk kesenjangan digital yang dijelaskan oleh Dijk 

(1999) lewat empat akses : 

• Lack of elementary digital experience (mental access) 

• No possession of computers and network connections (material access) 

•  Lack of  digital skills (skill access) 

•  Lack of significant usage opportunities (usage access) 
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Dengan demikian, media sosial bisa dijadikan sebagai ajang dan sarana sosialisasi 

dan partisipasi politik masyarakat.  Media sosial telah memberikan kemudahan akses 

untuk kegiatan sosialisasi dan partisipasi yang memang mudah dengan tersedianya 

berbagai aplikasi atau perangkat yang canggih, efisien, dan efektif. 

Penggunaan media sosial sebagai sarana partisipasi politik, secara niscaya tetap 

“patuh” pada kaidah – kaidah, dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat dan 

hukum di Indonesia. Bukan sebaliknya, penggunaan media sosial secara berlebihan 

yang menjatuhkan martabat seseorang. Atau, menyebar berita hoaks, fitnah, dan 

kebencian, bahkan SARA yang dituduhkan terhadap lawan politiknya. 

Sayang memang, seperti, berbagai isu yang tidak sedap menjelang dan khususnya 

di tengah pemilu pemilihan presiden 2019, justru bersileweran berbagai berita hoaks, 

kebencian, fitnah, dan lain sejenisnya. 

Media sosial sejatinya menjadi ranah yang produktif positif, termasuk dalam hal 

berpartisipasi politik. Bukan ranah untuk menjatuhkan lawan politik atau jagoan 

politiknya dalam pesta demokrasi dengan cara – cara yang tidak beradab/etis.  

Berjuang untuk memperoleh kekuasaan (power struggle)  itu  mengedepankan 

nilai – nilai dan etika berpolitik yang memenuhi standar kewajaran, bukan dengan cara 

– cara yang bersifat destruktif, seperti dusta, ilusi, dan membenarkan segala cara atau 

alat.   Tentunya, kita tidak ingin, sebagaimana Hitler berpesan bahwa dusta yang 

dikatakan terus – menerus akan dianggap benar oleh publik. 

 

E. CATATAN PENUTUP 

Pengguna media sosial yang begitu banyak dan massif di Indonesia ini, merupakan 

modal dasar yang signifikan sebagai sarana sosialisasi, dan partisipasi politik 

masyarakat. Persoalannya, penggunaan media sosial tersebut, produktif atau 

kontrproduktif, itulah yang harus dibaca dan dikritisi (atau menjadi catatan kritis).  
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Oleh karena itu, di era disrupsi dengan membludaknya berbagai sumber berita 

(informasi), sangat diperlukan sikap kritis mengolah (menggodog) sumber berita.  

Kita, tidak bisa anti disrupsi atau menolaknya, justru yang harus kita dan bangsa 

Inodnesia ini lakukan, bagaimana pendalaman terhadap disrupsi politik khususnya, 

sehingga menjadi sebuah model dalam berpartisipasi politik secara positif.  

Dengan demikian, disrupsi politik yang tidak terkendali atau terkontrol, bisa 

menjadi beban sosial dan politik bagi kehidupan politik negara bangsa Inodnesia ini.  

Untuk itulah adaptasi dengan inovasi – inovasi (dalam dunia politik) pun, tampaknya 

menjadi suatu keharusan.  

Kegunaan atau manfaatnya, membangun nilai – nilai partisipasi politik yang 

kontributif bagi kehidupan negara bangsa yang majemuk ini, dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
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