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ABSTRAK 

KONSEKUENSI-KONSEKUENSI MODERNITAS: PERUBAHAN 

PERILAKU KONSUMSI DAN KONTESTASI TANDA DI DUNIA MAYA  

Akh. Mardani 

Studi ini mengkaji mengenai perubahan perilaku konsumsi semenjak 

masuknya dan berkembangnya teknologi internet. Kehadiran internet yang 

menghasilkan dan menciptakan dunia-dunia baru (dunia virtual) melahirkan 

konsekuensi pada meningkatnya aktifitas konsumsi; guna dipermainkan, 

dipertarungkan dengan sesama anggota masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia 

virtual (baca: dunia maya).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 

tujuan untuk mencari tahu, mengungkap, menjelaskan dan mendeskripsikan berbagai 

dinamikan sosial kaitannya dengan perubahan perilaku konsumtif dan dunia virtual 

(dunia maya). Berkenaan dengan ini, peneliti telah melakukan wawancara mendalam 

bersama informan sebanyak sepuluh (10) orang informan. Tiga informan terdiri dari 

pebisnis, tiga orang informan terdiri dari  seorang guru dan dua orang bidan, 2 orang 

merupakan mahasiswa, informan terakhir dua orang pelajar tingkat SMA.  

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konsekuensi-

konsekuensi modernitas (juggernaut) Giddens, Teori Nilai Tanda Nilai Simbol dan 

konsep hiperrealitas Baudrillard. Keduanya peneliti tujukan untuk dapat 

„membongkar‟ berbagai realitas tersembunyi di balik fenomena perubahan perilaku 

konsumtif semenjak masuknya teknologi internet, meliputi perubahan perilaku dan 

komoditas yang dikonsumsi, permainan tanda di dunia maya, kontestasi tanda di 

kehidupan sosial dunia nyata maupun dunia maya. 

Studi ini mendapati temuan, fenomena perubahan perilaku konsumtif dengan 

perkembangan teknologi internet. Hadirnya internet yang menghasilkan dunia baru 

(simulakra dunia maya) menjadikan interaksi dapat berlangsung setiap saaat tanpa 

ada batasan jarak. Dunia maya kini tampil menjadi dunia baru bagi masyarakat. 

Dunia maya sebagai sebuah realitas baru menjadi arena mencari, menemukan, 

membagikan, mempertukarkan, dan mempermainkan tanda-tanda. 

Kata Kunci: Modernitas, Perilaku Konsumsi, Kontestasi Tanda, Simulakra 
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ABSTRACT 

 

This study examines the changing behavior consumption since the entry of 

internet technology. The internet presence that produces and creates new worlds 

(virtual worlds) gives rise to the consequences of increasing consumption activity; To 

be mocked, fought with fellow members of society both in the real world and virtual 

world (read: cyberspace). 

In this study, researchers used a type of qualitative research, with the aim to 

find out, reveal, explain and describe various social dynamics in relation to changes 

in consumer behavior and virtual worlds (cyberspace). With regard to this, 

researchers have conducted in-depth interviews with informants of ten (10) 

informants. Three informants consisted of businesspeople, three informants 

consisting of a teacher and two midwives, three informant are students, and the last 

informants of two high school students. 

The theory used in this study is the theory of the consequences of modernity 

(juggernaut) Giddens, Value Theory Value Symbol and the concept of hyperrealitas 

Baudrillard. Both researchers aim to 'unveil' the hidden realities behind the 

phenomenon of consumptive behavior change since the entry of Internet technology, 

including changes in behavior and commodities consumed, game marks in 

cyberspace, war signs in the social life of the real world and cyberspace. 

This study found the findings, the phenomenon of change in consumer 

behavio people associated with the development of Internet technology. The presence 

of internet that produces a new world (simulakra cyberspace) makes interaction can 

take place every saaat without any distance limitations. The virtual world now 

appears to be a new world for community. The virtual world as a new reality becomes 

the arena of searching, finding, sharing, exchanging, and playing signs. 

 

Key words: Modernity, Consumption Behavior, Sign Contestation, Simulakra 
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Pendahuluan 

Dalam satu dekade ini teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat 

dan cepat. Alat-alat komunikasi seperti smartphone, media sosial menyebar luas ke 

setiap penjuru daerah. Bukan saja di perkotaan, namun juga menyasar hingga ke 

tempat terpencil seperti pedsaan, bahkan ke daerah pedalaman sekali pun. Dengan 

begitu, praktis hampir tak ada aktivitas sosial masyarakat yang lepas dari teknologi, 

baik itu menyangkut aktivitas domestik, lebih-lebih yang berkenaan dengan kegiatan 

publik. 

Tereduksinya aktivitas sosial manusia ke dalam teknologi dan media massa 

menandakan lahirnya wajah dunia baru. Marshall McLuhan (1911-1980) 

mengistilahkan fenomena tersebut sebagai realitas global village, yakni lahirnya 

globalisasi yang dibentuk oleh homogenisasi jagat sebagai akibat dari keberhasilan 

teknologi dan media massa. McLuhan meyakini bahwa ketika produk-produk 

teknologi dan media massa telah menemukan puncak momentumnya, segala aktivitas 

kehidupan masyarakat akan mengalami ketergantungan, percepatan (baca: 

dromologi), dan penyempitan. Yasraf Amir Piliang menyebut penyempitan dunia 

akibat perkembangan puncak teknologi sebagai pelipatan; pelipatan ruang-waktu, 

pelipatan waktu-tindakan, dan miniaturisasi ruang-waktu (Piliang, 2004: 50). Dalam 

realitas seperti ini, mereka yang lebih kompeten dan mobile dalam melakukan gerak 

bebas ke seluruh dunia dalam proses menciptakan, mempertahankan, dan 

menyerbaluaskan makna dan pengaruh, besar peluangnya untuk bisa survive dalam 

persaingan global (Ritzer: 2012: 639).  
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Sebagai sebuah realitas baru, globalisasi berimplikasi besar terhadap 

keberadaan kebudayaan-kebudayaan terdahulu (baca:tradisional), khususnya nilai 

sosial kultural yang dikonstruksi oleh masyarakat lokal. Modernisasi membuat 

penetrasi kebudayaan tidak dapat dihindari, karena dalam hukum pembangunan 

global pertaruhan kebudayaan menjadi suatu niscaya. Dalam konteks seperti ini, 

banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa mungkin adanya asimilasi, akulturasi, 

asosiasi, atau bahkan lebih baik dari itu, yaitu hibridasi budaya yang dapat menjadi 

penopang kemajuan dan perkembangan masyarakat (Ritzer, 2012: 624).  

Jika implikasi kebudayaan era global bersifat dinamis, dengan arti dihadapkan 

pada banyak kemungkinan, maka lain halnya dengan hukum perubahan sosial. 

Pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya penyebaran media sosial 

berimplikasi atas munculnya perubahan sosial. Dalam semua kondisi, perubahan 

sosial menjadi niscaya, apalagi bila disertai oleh sistem dan struktur sosial yang 

memaksa individu atau kelompok masyarakat berada di dalamnya. Sebagai suatu 

yang niscaya, perubahan sosial dapat menelisik masuk ke segala aspek kehidupan. 

Beragam aktivitas sosial seperti sosial politik, sosial pendidikan, sosial agama, dan 

sosial ekonomi mengalami metaformosis dalam bentuk sistem dan struktur yang lebih 

bervarian.  

Menjadi suatu yang amat menarik ketika kemudian beragam dinamika sosial 

yang muncul dalam proses globalisasi tersebut menghasilkan perilaku dan tindakan 

sosial baru dan khas. Terlebih lagi, sebagaimana disinggung di atas, dampak 

perubahan sosial senantiasa bergerak pada titik ganda, antara negatif positif, 

konstruktif dan destruktif. Anthony Giddens menggambarkan fenomena ini ibarat 
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keberadaan dunia yang takterkendalikan (runway world), di mana masyarakat yang 

hidup di dalamnya tidak akan bisa lepas dari risiko-risiko sosial (risk community) 

(Giddens, 2000: 9). 

  Istilah masyarakat beresiko (risk community) seperti yang diungkapkan 

Giddens (1938-2016) seakan menjadi pintu penegas, bahwa dalam kontruksi 

pembangunan masyarakat global yang ditandai oleh mekanisasi, industrialisasi dan 

digitalisasi berbagai aspek sosial tidak lebih sekadar menggambarkan kehidupan 

masyarakat yang dipenuhi beragam kebudayaan. Konsep masyarakat risiko inilah 

yang kemudian dapat dilihat dalam banyak aktivitas sosial kebudayaan global saat 

ini. Pada satu sisi, sistem sosial ekonomi menawarkan kemudahan dan nilai efesiensi, 

namun di sisi lain dapat pula menimbulkan patologi sosial, ketidaksiapan masyarakat 

tradisional terhadap perkembangan teknologi menjadikan mereka hanya sebagai 

sosok yang pasif dari sekian komoditas yang banyak ditawarkan melalui teknologi.  

Sebutlah misalnya produk pakaian yang dijual secara online. Di satu sisi 

melalui penjualan online ini mendekatkan produsen dengan konsumen, sehingga 

tentu saja memangkas alur barang menjadi lebih murah. Akan tetapi di sisi 

sebaliknya, dengan semakin gencarnya penjualan online ini yang langsung dapat 

diakses oleh masyarakat tradisional menjadikan mereka hanya sebagai konsumen 

saja. Mereka dijejali berbagai produk pakaian yang sebenarnya tidak dibutuhkan, 

akan tetapi karena terus menerus dilakukan tentu saja dapat merubah persepsi 

mereka, dari sebelumnya tidak membutuhkan menjadi membeli dan terus membeli. 

Fenomena seperti ini disebut runway world (keberadaan dunia yang takterkendalikan) 
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oleh Giddens, dimana masyarakat yang hidup di dalamnya tidak akan bisa lepas dari 

risiko-risiko sosial (risk community) (Giddens, 2000: 9).  

Melalui teknologi (internet dan media massa) masyarakat tradisional 

dikenalkan dengan berbagai produk yang tiap saat bertebaran dengan bebas. Berbagai 

produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan dikemas dengan berbagai citra-citra baru 

untuk menarik perhatian. Kesan elegan, ekslusif dan pribadi yang berkelas dengan 

memakai produk tertentu dijejalkan setiap saat. Melalui teknologi jaringan internet 

juga pertarungan tanda dan simbol antar individu dilakukan (Facebook, Instagram 

dan BBM). Tiap individu berlomba-lomba menampilkan simbol dan tanda yang 

dimilikinya. Menjadikan dunia maya sebagai ruang interaksi dan pertarungan tanda 

serta simbol. Menurut Baudrillard inilah eranya masyarakat konsumsi. 

Demi simbol dan tanda ini, masyarakat tradisional tidak lagi mengonsumsi 

barang berdasarkan nilai guna dan nilai tukar seperti konsep Marx. Namun lebih dari 

itu, ia kini menandakan status, prestise dan kehormatan (nilai-tanda dan nilai-simbol).  

Nilai tanda dan nilai symbol yang berupa status prestise, ekspresi gaya dan gaya 

hidup, kemewahan dan kehormatan adalah motif utama aktivitas konsumsi 

masyarakat konsumen. Menurut Baudrillard konsep nilai-guna dan nilai-tukar Marx 

telah digantikan oleh nilai-tanda dan nilai-simbol (Hidayat, 2012:60). 

Baudrillard menyatakan bahwa mekanisme sistem konsumsi pada dasarnya 

berangkat dari sistem nilai-tanda dan nilai-simbol, dan bukan karena kebutuhan atau 

hasrat mendapat kenikmatan (Ritzer, 2010:151). Dengan pernyataan ini Baudrillard 

sama sekali tidak bermaksud menafikan pentingnya kebutuhan, ia hanya ingin 

mengatakan bahwa dalam masyarakat konsumen, konsumsi sebagai sistem 
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pemaknaan tidak lagi diatur oleh faktor kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan, 

namun oleh seperangkat hasrat untuk mendapat kehormatan, prestise, status dan 

identitas melalui sebuah mekanisme penandaan.  

Individu menerima identitas mereka dalam hubungannya dengan orang lain 

bukan dari siapa dan apa yang dilakukannya, melainkan dari tanda dan makna yang 

mereka konsumsi, miliki, dan tampilkan dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat 

konsumen, tanda adalah cerminan aktualisasi diri individu yang paling meyakinkan. 

Dengan adanya teknologi informasi (internet dengan media sosialnya), menjadikan 

pertarungan simbol dan tanda di masyarakat semakin gencar terjadi, bahkan masuk ke 

ruang-ruang privat yang sebelumnya tidak bisa disentuh. Dengan adanya teknologi, 

kini tak ada lagi ruang privat, semuanya telah menjadi arena publik, semuanya 

berlomba-lomba untuk menampilkan dan berbagi apa dan bagaimana hidup mereka, 

terutama di dunia maya yang tak mengenal batas. 

Background of Study 

Indonesia, sebagai bagian dari negara yang berkembang memiliki masyarakat 

yang lebih tertarik pada belanja dunia online. Hal ini didasarkan pada data bahwa 

Indonesia mencapai keuntungan belanja online di beberapa E–Commerce mencapai 

US$ 1.1 Billion lebih besar dibandingkan 2 Negara lainnya di Asia tenggara, yakni 

Thailand dan Singapore DBS Group Research, 2015). Ini menegaskan bahwa 

masyarakat Indonesia mulai beralih pada situs-situs belanja online dan menjadi 

pilihan dalam berbelanja. Indonesia kini mulai dihadapkan pada suatu fenomena net 

generation, yaitu generasi pencinta dunia online (Awaliyah, 2017:5). 
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Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada berbagai lini 

kehidupan masyarakat. Teknologi informasi berupa jaringan internet mulai masuk 

dan menjamur. Di satu sisi, ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai 

hal yang sebelumnya tidak dapat mereka nikmati. Misalnya berkomunikasi dengan 

keluarganya ydengan menggunakan Facebook, BBM, Instagram, Skype, dan berbagai 

layanan internet lainnya. Namun, di sisi lain perkembangan dan penggunaan 

teknologi yang massif oleh masyarakat setempat turut pula memberi pengaruh 

signifikan terhadap gaya hidup mereka. Demikian terjadi karena semakin mudahnya 

masyarakat menjalin akses dengan dunia luar.   

Dengan adanya perkembangan teknologi internet, masyarakat menggunakan 

internet (terutama media sosial) sebagai media komunikasi. Lewat media sosial inilah 

masyarakat kini saling terhubung. Teknologi sebagai runway world menurut Giddens, 

selalu memiliki dua sisi, menjadi berguna dan juga sekaligus membawa efek negatif 

pada penggunanya. Facebook yang semakin memudahkan dan tetap membuat 

masyarakat saling terhubung membawa dampak negatif yang juga tidak sedikit. 

Facebook sebagai ruang maya yang tak memiliki batasan menjadai arena sosialisasi 

nilai baru, tanda dan simbol baru, serta menjadi arena pertarungan citra melalui 

fashion antar anggota masyarakat yang saling terhubung melalui facebook ini. 

Dunia maya (virtual reality) yang kini muncul di kehidupan masyarakat 

modern, dapat dipahami melalui pembacaan konsep juggernaut dan konsep 

masyarakat beresiko Anthony Giddens serta teori Jean Baudrillard tentang 

simulakra, hyperealitas, tanda dan simbol. Pembacaan melaui konsep juggernaut 

dan maasyarakat beresiko Giddens misalnmya untuk menjelaskan bagaimana 
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keberadaan teknologi menghasilkan dua sisi mata uang bagi kehidupan manusia. 

Teknologi dapat membantu mempermuda hidup sekaligus menjerumuskan manusia 

kepada kehampaan, ketiadaan makna, dan kehancuran. 

Konsep simulakra Baudrillard, dapat digunakan untuk mendekati dan 

memahami munculnya realitas baru, bagaimana  media sosial seperti facebook,  

BBM, Instagram dan media sosial lain sebagainya telah menjadi ruang baru bagi 

masyarakat modern yang secara signifikan dapat mengubah perilaku keseharian 

mereka, khususnya kaitannya dalam aktivitas konsumsi. Begitupula dengan konsep 

hyperrealitas  sebagai alat analisis mengandaikan pada pembacaan peneliti untuk 

mengamati dan kemudian menggambarkan adanya realitas baru yang lahir sebagai 

konsekuensi massifnya penggunaan teknologi dan media sosial di kalangan 

masyarakat Kangen. Dengan demikian, konsep hyperrealitas  megisyaratkan atas 

keberadaan tatanan sosial baru masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan 

dunia citraan, duplikasi, buatan dan segala bentuk fenoemana sosial yang berbau 

artificial. Tidak memiliki kedalaman makna, namun dalam realitasnya mampu 

menarik dan mempengaruhi perilaku masyarakat setempat, khsusunya dalam hal 

konsumsi. Penggunaan konsep tanda dan simbol Jean Baudrillard dapat digunakan 

untuk membaca secara teoritis bagaimana nilai-nilai yang selama  

dieksternalisasikan oleh teknologi dan media sosial telah mampu menularkan 

pandangan-pandangan hidup baru, menggeser kebudayan dan tradisi masyarakat 

setempat sehingga memunculkan nilai-nilai baru di tengah masyarakat. Begitupun 

dalam pola dan bentuk konsumsi masyarakat, pasca mempesatnya teknologi dan 

massif-nya penggunaan media sosial. 
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Dunia Maya Sebagai Ruang Simulacra 

Jaringan internet kini tumbuh menjadi penopang aktifitas-aktifitas kehidupan 

masyarakat. Jaringan internet kini tampil menjadi kebutuhan yang tidak lagi bisa 

dipisahkan dari kehidupan. Tidak hanya sebagai media dan perantara komunikasi, 

internet telah tumbuh menjadi arena interaksi. Kehadiran internet telah menggeser 

ruang-ruang publik tempat interaksi masyarakat, kini interaksi tidak hanya 

dilakukan di kehidupan nyata. Keberadaan internet menjadikan ruang maya sebagai 

arena interaksi lanjutan. Sedekade sebelumnya, interaksi hanya bisa dilakukan 

melalui tatap muka tiap anggota masyarakat, dengan hadirnya internet kini interaksi 

memungkinkan dari jarak yang jauh, tidak lagi mensyaratkan adanya tatap muka 

secara langsung. 

Internet sebagai ruang publik, kini tampil menjadi arena interaksi anggota 

masyarakat secara real time dan berlangsung terus menerus. Tidak ada batasan 

waktu, tidak ada batasan jarak, kini interaksi bisa dilakukan setiaap saat dengan 

bantuan kecanggihan jaringan internet. Dunia nyata kini telah beralih pada virtual 

world (dunia maya). Dunia yang begitu menjanjikan kenyamanan dan hilangnya jati 

diri manusia. Dunia maya yang begitu menggairahkan manusia, sehingga tidak ada 

lagi batas-batas kekakuan oposisi biner (baik dan buruk; benar dan salah). Setiap 

manusia mampu menciptakan jati diri sebagai orang yang bukan dirinya sendiri; 

memiliki kepribadian ganda; dan memprovokasi dirinya untuk menguasai isi dunia 

dengan teknologi.  

Kemudahan berkat jaringan teknologi internet telah mampu merubah cara 

berpikir hingga menjadi manusia irrasional, yakni dengan selalu menghadirkan 
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setiap detik hidupnya dalam dunia virtual (maya) tersebut. Kini  dunia dapat 

dicengkram dengan alat komunikasi virtual; bertemu dan berbicara dengan manusia 

di belahan dunia lain dapat dilakukan dengan begitu mudah. Komunikasi kini dapat 

dilakukan menggunakan kotak-kotak virtual dan berkomunikasi sepanjang hari 

tanpa lelah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. 

 Sesungguhnya, manusia di era ini benar-benar telah masuk pada jurang 

kematian identitas (Awalia, 2017:4). Identitas ialah apa yang tergambar dalam dunia 

maya. Di dalamnya mereka mampu melukis nama bahkan identitas sesuai dengan 

apa yang mereka sukai. Generasi yang sudah tidak mampu melakukan kegiatan 

produktif, tapi beralih pada generasi yang haus akan konsumsi wacana-wacana 

virtual. Wacana kini mulai mampu dilukiskan oleh keajaiban teknologi. 

Kepercayaan tidak lagi atas landasan hubungan emosional dan keakraban, tetapi 

sudah beralih juga pada kepercayaan virtual (virtual belief). Semuanya tidak ada 

yang nyata, yang ada hanya kepalsuan belaka (Pilliang, 2004:6) 

Anggota masyarakat dengan mudah tetap terhubung dengan lingkungan 

sosialnya melalui bantuan jaringan internet. Hampir tidak ada lagi kelompok-

kelompok masyarakat yang tidak bersentuhan dengan jaringan internet. Massifnya 

determinasi jaringan internet ke pelosok-pelosok daerah telah ikut membantu 

masyarakat dalam menaikkan taraf kehidupan mereka. Internet tidak hanya menjadi 

sarana komunikasi, kini ia tampil menjadi garda terdepan sebagai ruang publik bagi 

anggota masyarakat dalam menyebarkan dan membagikan aktifitas serta pandangan 

hidupnya. 
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Ruang publik menurut Habermas adalah ruang bagi diskusi kritis, terbuka 

bagi semua orang (Habermas, 2008:7). Dalam ruang publik individu dan kelompok 

dapat membentuk opini publik, memberikan ekspresi langsung terhadap kebutuhan 

dan kepentingan mereka, seraya mempengaruhi praktik politik. Prinsip-prinsip 

ranah publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang menjadi 

keprihatinan umum, di mana argumentasi-argumentasi diskursif (bersifat informal, 

dan tidak ketat diarahkan ke topik tertentu) digunakan untuk menentukan 

kepentingan umum bersama. Ranah publik dengan demikian mengandaikan adanya 

kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak untuk secara bebas 

berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan. 

Ruang publik kini tumbuh dengan bebas, setiap orang bisa mengekspresikan 

dirinya dengan bebas dan tanpa peraturan baku laiknya di kehidupan nyata. Setiap 

orang dengan bebas dan mudah menampilkan citra diri yang diinginkannya, setiap 

orang bebas berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya tanpa memerdulikan 

bentang jarak yang jauh. Setiap orang dapat dengan bebas membagikan aktifitas 

keseharian dan pandangan hidupnya. Kehadiran jaringan internet benar-benar telah 

membantu dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, 

membagikan dan menyebarkan standar nilai yang mereka anut.  

Ruang-ruang maya kini tampil menjadi beranda rumah bagi tiap individu 

dalam menunjukkan eksistensi mereka. Laiknya beranda rumah, sisi-sisi terbaik 

dengan sepenuhnya ditampilkan demi mendapat citra yang positif. Penggunaan 

tanda-tanda dan simbol yang dapat merepresentasikan identitas mereka bertebaran 

di dunia maya.  



13 
 

Di setiap akun media sosial misalnya, penuh dengan tebaran foto-foto serta 

teks yang dapat menaikkan citra mereka, citra sebagai pribadi berkelas, intelektual 

serta religius. Foto-foto gaya hidup dengan penuh pernak-pernik berupa simbol-

simbol dan merk pakaian terbaik ditebarkan dengan begitu bebas, kutipan-kutipan 

kalimat bijak serta ayat suci ditampilkan dalam aktifitas kehidupan mereka di dunia 

maya. 

Berkat adanya jaringan internet kini tumbuh ruang-ruang maya sebagai arena 

menyampaikan dan membagikan pandangan hidup. Ruang publik kini tidak selalu 

menjadi bagian dari masyarakat modern, dengan keberadaan jaringan internet 

masyarakat tradisional dan kondisi geografisnya terpencil pun kini telah dapat 

mengakses dan menghasilkan ruang-ruang publik. Kemudahan berkat adanya 

jaringan internet, kini hampir tidak ada lagi bedanya hidup di pulau terpencil dengan 

hidup di kota modern. Segala hal kini dapat diakses melalui jaringan internet; 

informasi terbaru, ragam pola dan gaya hidup, bahkan pada kesempatan dan ruang 

untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan hidup. 

Dengan internet, pertukaran informasi dapat dengan cepat dan mudah 

dilakukan. Tiap orang bisa saling mengabarkan dan membagikan pengalamannya. 

Bentang jarak kini sudah dapat diatasi. Tidak lagi hanya bergantung pada telefon, 

komunikasi kini dilakukan melalui internet, bahkan komunikasi dapat dilakukan 

sambiul bertatap muka secara visual melalui layar gadget masing-masing, seolah-

olah berkomunikasi secara langsung.  

Informasi kini dapat dipertukarkan begitu cepat, tanpa harus melalui media 

konvensional, seperti zaman sebelum adanya keberadaan jaringan internet. 



14 
 

Pertukaran informasi yang bisa dilakukan dengan cepat di media sosial membuat 

kita dapat menikmati dan mengalami proses perubahan yang berlangsung setiap 

saat. Perkembangan dunia teknologi yang sudah sedemikian canggih dan 

mengagumkan telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban 

hidup umat manusia. 

Dengan internet pula, penyebaran budaya-budaya baru juga dapat berlangsung 

dengan begitu cepat, keberadaan teknologi komunikasi telah membantu terjadinya 

perubahan di masyarakat. Media sosial (internet) dengan segala keterbukaannya 

membuat siapapun dapat dengan mudah mengakses apa-apa yang menjadi minat 

dan perhatiannya. Tidak ada lagi keterbatasan. Selain itu, media sosial juga tidak 

mengenal hierarki. Setiap orang di media sosial dapat tampil menjadi apa saja 

sesuai dengan yang diinginkannya. Menciptakan identitas-identitas baru dengan 

menggunakan permainan tanda dan simbol dapat dengan mudah dilakukan. Di dunia 

maya setiap orang bisa menjadi apa saja, menampilkan citra-citra yang bagaimana 

tentang dirinya. Berbeda dengan dunia nyata yang terikat dengan struktur sosial 

masyarakat, di media sosial (internet) segalanya bebas, segalanya mudah dilakukan. 

Perubahan sosial yang terjadi selalu berimplikasi pada dua hal, 

menguntungkan atau merugikan (Martono, 2014:26). Begitu pula pada perubahan 

yang terjadi di masyarakat, bisa berdampak positif sekaligus negatif. Dampak postif 

teknologi misalnya memudahkan manusia dalam bekerja, kualitas individu dan 

masyarakat semakin baik, mobilitas sosial semakin cepat. Sedangkan dampak 

negatif teknologi misalnya dengan semakin tergantikannya tenaga manusia dengan 
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alat-alat teknologi, sikap individualistis yang meninggi, beragam konflik yang 

semakin membesar dan terbuka, dan juga terjadinya kerusakan lingkungan. 

Melalui teknologi internet, masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses 

apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Bahkan kebutuhan kini bukanlah 

menjadi sebuah kebutuhan yang nyata, tetapi kebutuhan semu. Kebutuhan yang 

diciptakan dan dihasilkan dari aktifitas di dunia maya. Melihat ragam tingkah dan 

pola konsumsi orang lain di internet secara tidak langsung juga mempengaruhi 

untuk melakukan hal yang sama, meniru perilaku konsumsinya. 

Dengan aktifitas di dunia maya, seringkali membuat kita tidak mampu 

menyaring informasi dan nilai terkait kebutuhan dan yang bukan kebutuhan. Apa-

apa yang dikonsumsi orang lain membuat kita juga ikut untuk mengonsumsinya, 

tidak lagi peduli tentang kebutuhan yang sebenarnya, keinginan untuk dapat terlihat 

sama dengan orang lain di dunia maya kini telah menjadi motif utama seseorang 

mengonsumsi dan membeli.  

Dunia maya adalah dunia yang penuh dengan perangkap tanda dan simbol. 

Simulasi kebutuhan akan terus menerus diproduksi dan direproduksi oleh 

penggunanya. Kita secara tidak sadar terjebak dalam dunia simulakra akan 

kebutuhan semu. Kebutuhan akan belanja yang hakikatnya bukan untuk memenuhi 

kehidupan atau mempertahankan hidup, melainkan memuaskan keinginan guna 

mendapat prestise lebih di lingkungan sosialnya.  

Di era revolusi informasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi 

informasi yang luar biasa canggih, muncul apa yang disebut sebagai kebudayaan 

virtual riil, yaitu satu sistem sosial budaya baru di mana realitas itu sendiri 
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sepenuhnya tercakup, sepenuhnya masuk dalam setting citra maya, di dunia fantasi, 

yang di dalamnya tampilan tidak hanya ada di layar tempat dikomunikasikannya 

pengalaman, namun mereka menjadi pengalaman itu sendiri (Castells dalam 

Sugihartati, 2014:39).  

Kini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu 

dahsyat, banyak hal telah berubah di dunia ini. Kehidupan manusia kini tidak hanya 

ada di dunia nyata, di dunia maya pun kini ada kehidupan yang sama persis seperti 

di kehidupan nyata. Realitas yang terjadi di dunia nyata juga terjadi di dunia maya. 

Orang mengonsumsi, membeli, berkomunikasi, interaksi, segalanya persis sama, 

tidak ada perbedaan antyara dunia nyata dan dunia maya. Masyarakat yang semula 

berinteraksi dalam ruang yang nyata dan dengan tatap muka, dengan kehadiran 

internet mereka kini bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa harus dibatasi oleh 

norma dan nilai. Kini masyarakat telah hidup dan mengembangkan hubungan sosial 

yang tidak lagi bergantung pada tatap muka.  

Dunia maya kini telah tampil (seolah-olah) menjadi  dunia nyata. Aktifitas 

keseharian kini telah banyak dilakukan di dunia maya, dari aktifitas konsumsi, 

interaksi, sampai pada membagikan pandangan hidup. Referensi gaya hidup 

diperoleh di dunia maya, mencari dan membeli barang dilakukan di melalui online 

shop. Komunikasi dan interaksi dengan lingkungan sosial dilakukan melalui media 

sosial, dari sekedar bertegur sapa, bercanda sampai pada diskusi-diskusi tentangan 

pandangan politik dan ideologi. Dunia maya benar-benar telah menjadi kehidupan 

yang nyata bagi penggunanya. 
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Menurut Baudrillard, dunia maya kini tampil menjadi ruang simulakra, ruang 

terjadinya permainan dan perang tanda di dalamnya (Hidayat, 2012:71). Dunia 

maya sebagai simulakra menawarkan berbagai kegembiraan, kegairahan dan mimpi-

mimpi indah. Di dunia maya menawarkan imajinasi tentang hidup yang sulit 

dipenuhi di dunia nyata. Segala kemudahan terdapat di dalamnya, mencari, 

menemukan, dan berimajinasi dapat dengan bebas dilakukan. Sebuah dunia yang 

terbangun dari konsekuensi relasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kejayaan kapitalisme lanjut, dan konsumerisme. 

Dalam ruang simulakra tidak hanya nilai-nilai sublim dan luhur yang 

menguap, bahkan pada realitas itu sendiri. Realitas kini tidak hanya sekedar dapat 

diceritakan, direpresentasikan dan disebarluaskan. Lebih jauh, realitas dalam dunia 

simulakra dapat dibuat, direkayasa dan disimulasi. Dalam realitas buatan, realitas 

simulasi ini, segala sesuatu bercampur-baur, bersilang-sengkarut, tidak dapat 

dipisahkan mana yang nyata dan mana yang palsu (Hidayat, 2012:72). 

Manusia modern saat ini telah terjun bebas dalam dunia simulakra yang penuh 

dengan permainan tanda dan simbol. Membeli barang kini tidak didasarkan pada 

kebutuhan atau nilai guna barang seperti pendapat Marx tentang nilai guna dan nilai 

tukar. Membeli barang kini didasarkan pada nilai tanda dan simbol yang 

dimilikinya, membeli tidak lagi karena kebutuhan tetapi lebih kepada pemuas 

keinginan guna untuk mencari dan mendapatkan eksistensi diri di mata orang lain.  

Dalam membeli barang nilai tanda berupa merk lebih penting daripada nilai 

guna yang dimilikinya. Maka dari itu, mayoritas barang yang dibeli masyarakat 

adalah barang-barang yang bermerk, yang memiliki prestise lebih daripada barang 
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lainnya. Harga yang lebih mahal tidak lagi menjadi persoalan, demi mendapat 

kepuasan guna menjaga citra dirinya di mata orang lain. Konsumsi kini menjadi 

penanda utama identitas seseorang.  Kebutuhan akan konsumsi dan terus 

mengonsumsi akhirnya menjadi tujuan hidup.   

Baudrillard  mengasumsikan bahwa konsumsi menjadi landasan utama tatanan 

masyarakat (Haryanto, 2012:294). Objek konsumsi menjadi sistem klasifikasi dan 

objek pun ikut memmengaruhi perilaku. Objek konsumsi membentuk sistem tanda 

yang membedakan masyarakat. Objek konsusmsi konsumsi dipandang sebagai 

sesuatu yang diorganisir oleh tatanan produksi. Bagi Baudrillard, orang membeli 

barang sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan lebih sebagai 

kebutuhan untuk memperoleh tanda (sign) yang berwujud pengakuan sosial. 

Konsumsi kemudian menjadikan seluruh aspek kehidupan tak lebih sebagai 

obyek, yakni objek konsumsi yang berupa komoditas. Melalui objek-objek atau 

komoditas itulah seseorang dalam masyarakat konsumen menemukan makna dan 

eksistensi dirinya. Menurut Baudrillard, fungsi utama objek-objek konsumen 

bukanlah pada kegunaan atau manfaatnya, melainkan pada fungsi sebagai nilai-

tanda atau nilai-simbol yang disebarluaskan melalui iklan-iklan pelbagai media 

(Baudrillard dalam Meghy, 2012:61). 

Baudrillard menyatakan bahwa mekanisme sistem konsumsi pada dasarnya 

berangkat dari sistem nilai-tanda dan nilai-simbol, dan bukan karena kebutuhan atau 

hasrat mendapat kenikmatan (Ritzer, 2010:151). Dengan pernyataan ini Baudrillard 

sama sekali tidak bermaksud menafikan pentingnya kebutuhan, ia hanya ingin 

mengatakan bahwa dalam masyarakat konsumen, konsumsi sebagai sistem 
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pemaknaan tidak lagi diatur oleh faktor kebutuhan atau hasrat mendapat 

kenikmatan, namun oleh seperangkat hasrat untuk mendapat kehormatan, prestise, 

status dan identitas melalui sebuah mekanisme penandaan. 

Di dunia maya, kita tidak hanya menceritakan, merepresentasikan, dan 

menyebarluaskan bagaimana aktifitas konsumsi dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Lebih jauh dari itu, di dunia maya kini mereka menciptakan realitas, 

menciptakan identitas baru tentang ke-diri-annya melalui rekayasa simulasi penanda 

dan petanda menggunakan aktifitas konsumsi pada jenis, merk, dan ragam gaya 

hidup.  

Melalui aktifitas-aktifitas konsumsi yang dibagikan di dunia maya, mereka 

menciptakan identitas diri mereka. Melalui apa-apa yang dikonsumsi, gaya hashion 

yang digunakan dan pola perilaku gaya hidup hedonisme lainnya lah nilai dan 

identitas seseorang diperoleh. Komunikasi tentang ke-diri-an kini tidak hanya 

melalui komunikasi lisan dan tulisan, tetapi kini proses komunikasi manusia yang 

terjadi didasarkan dan didominasi oleh permainan tanda dan citra.   

Dalam kondisi masyarakat simulasi seperti ini, segala sesuatu ditentukan oleh 

relasi tanda, citra dan kode (Hidayat, 2012:74). Identitas seseorang misalnya, tidak 

lagi ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Identitas kini lebih ditentukan 

oleh konstruksi tanda, citra dan kode yang membentuk cermin bagaimana seseorang 

memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain.  

Realitas-realitas kehidupan manusia kini semuanya diatur oleh logika simulasi 

ini, di mana kode dan model-model menentukan bagaimana seseorang harus 

bertindak dan memahami lingkungannya. Model seorang yang terdidik dan modern 
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misalnya, ia harus dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang modern dengan 

menggunakan kode-kode seperti penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-

harinya, gaya berpakaian, bahkan pada pandangan hidup mereka. Kesemuanya ini 

telah dibentuk dan ditentukan oleh citra-citra yang diharapkan dapat dimengerti dan 

diterima orang lain, yang sebenarnya membelenggu kebebasan dirinya karena harus 

selalu tampil dan menunjukkan cara hidup yang sudah ditentukan oleh serangkaian 

kode-kode tentang hidup modern. 

Hidup dalam ruang simulakra ini tidak memiliki acuan, segala yang terjadi di 

dalamnya adalah duplikasi dari duplikasi, sehingga perbedaan antara duplikasi 

(tiruan) dengan yang asli menjadi kabur (Hidayat, 2012:75). Dalam ruang ini, tidak 

dapat lagi dikenali mana yang asli dan mana yang palsu, mana hasil produksi dan 

mana hasil reproduksi, mana objek dan mana subjek, atau mana penanda dan mana 

petanda.  

Dalam ruang simulakra ini memungkinkan seseorang menjelajahi fragmen 

realitas, baik nyata maupun semu: mereproduksi, merekayasa dan mensimulasi 

segala sesuatu sampai batasannya yang terjauh. Setiap orang dapat berimajinasi dan 

menciptakan ke-diri-annya sampai pada titik batas kemampuannya. Dengan 

menggunakan simulasi berupa tanda-tanda dan simbol pada dirinya seseorang di 

dunia maya dengan bebas menciptakan citra sesuai dengan yang diinginkannya.  

Lebih lanjut, dalam dunia maya sebagai simulakra kini kita tidak lagi bisa 

membedakan yang mana realitas asli dan mana yang palsu. Semuanya sudah 

bercampur baur, tidak ada lagi realitas yang asli. Misalnya mereka yang di dunia 

nyata tumbuh dan hidup sebagai seorang kuli bangunan di dunia dapat tampil 
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menjadi apa saja, menjadi majikan, menjadi intelektual dengan menggunakan 

permainan-permainan simulasi tanda dan penanda. Tidak ada lagi realitas yang asli, 

yang ada hanyalah reproduksi realitas-realitas semu. 

Dunia maya sebagai simulakra kini telah penuh dengan duplikasi dan 

reproduksi tanda, bahkan kini realitas itu sendiri sudah tidak lagi memiliki 

eksistensi. Akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan perbedaan antara 

representasi dan realitas, citra dan kenyataan, tanda dan ide, serta yang semu dan 

nyata.yang ada hanyalah campur aduk antara semuanya. Yang dalam bahasa 

Baudrillard disebut sebagai realitas yang tidak lagi memiliki referensi (Hidayat, 

2012:77). 

Realitas menurut Baudrillard, kini harus didefinisikan kembali sebagai segala 

sesuatu yang mungkin dan dapat direproduksi secara sempurna, dapat disimulasi. 

Termasuk pada identitas seseorang yang kini sepenuhnya ditopang oleh penggunaan 

tanda dan simbol. Identitas-identitas (realitas) ini sepenuhnya dapat dibentuk, 

direproduksi secara sempurna melalui simulasi. 

Dalam dunia simulakra (dunia maya) yang berjalan melalui mekanisme 

simulasi, manusia dijebak dalam sebuah ruang yang dianggapnya nyata, padahal 

sesungguhnya semu belaka. Ruang realitas semu ini menghadirkan imajinasi-

imajinasi yang dianggapnya nyata, padahal hanyalah sebuah rekaan belaka. Gaya 

hidup mewah di dunia maya misalnya, dengan begitu banyak tanda dan kode yang 

disimulasikan pada ke-diri-annya seolah-olah representasi dari kehidupan yang 

nyata, seolah-olah dirinya benar-benar pribadi yang berkelas dan memiliki status 
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sosial tinggi di lingkungan sosialnya, tetapi yang sebenarnya terjadi hanyalah 

imajinasi belaka.  

Realitas di dunia maya (simulakra) dianggap sebagai representasi kehidupan 

nyata, tetapi yang sebenarrnya terjadi adalah sebaliknya. Kehidupan di dunia maya 

diduplikasi dan direplikasi pada kehidupan nyata. Realitas-realitas sosial yang 

terjadi di dunia nyata mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia maya. Dalam 

dunia simulasi, bukan realitas yang menjadi contoh dan cerminan dunia nyata,  

melainkan realitas dan model-model yang terjadi di dunia maya. Model model 

fashion dan gaya hidup mewah yang berkembang di dunia maya, diadopsi dan 

direplikasi oleh manusia di kehidupan nyata mereka.  

Dalam wacana simulasi, manusia mendiami suatu ruang realitas, di mana 

perbedaan antara yang nyata dan fantasi, yanmg asli dan palsu sangat tipis. Manusia 

kini hidup dalam ruang imajinasi yang nyata sebuah fiksi yang faktual (Hidayat, 

2012:83). Realitas-realitas simulasi menjadi ruang kehidupan baru di mana manusia 

menemukan dan mengaktualisasikan eksistensi dirinya. Lewat media sosial 

misalnya, dunia simulasi tampil secara sempurna. Dengan media sosial realitas tidak 

hanya diproduksi, disebarluaskan (direproduksi), bahkan juga dimanipulasi. Realitas 

simulasi seperti ini membentuk sebuah kesadaran baru bagi masyarakat. Dunia 

maya sebagai ruang simulakra tempat terjadinya simulasi menawarkan informasi 

dan membentuk pandangan serta gaya hidup manusia.  

Di era revolusi informasi masyarakat memang masih berinteraksi satu dengan 

yang lain, tetapi kini tidak lagi dalam komunitas yang nyata, tetapi telah hidup 

dalam ruang komunitas virtual (Piliang, 2004:64). Internet sebagai satu bentuk 
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jaringan komunikasi dan informasi global telah menawarkan bentuk komunitas 

sendiri, bentuk realitas sendiri, dan bentuk ruangnya sendiri, sekaligus pula 

melahirkann konsekuensi-konsekuensi sosial yang mungkin tidak terbayangkan 

akan terjadi di kehidupan sebelumnya.   

Dunia maya merupakan contoh nyata dari ruang simulakra yang dipenuhi 

dengan mekasnisme simulasi. Inilah dunia buatan yang dipenuhi permainan tanda, 

citra, kode, dan modelmodel realitas tanpa referensi; ia hadir sebelum realitas yang 

sebenarnya ada (Hidayat, 2012:85). Dunia maya merupakan realitas buatan yang 

tampil sebagai realitas baru, yang lebih nyata dari realitas sebenarnya. Sebagai 

konsekuensinya, realitas di dunia nyata menjadi kehilangan daya tarik dan bahkan 

sebaliknya dianggap sebagai bukan realitas. Realitas dunia maya telah membuat 

mereka yang jauh menjadi dekat, tetapi yang dekat semakin menjauh. Tidak ada lagi 

keintiman dan kekhusukan. 

Realitas simulasi yang paling menonjol dalam kehidupan manusia modern 

adalah munculnya budaya konsumerisme, budaya belanja menjadi ciri utama 

masyarakat dewasa ini. Ekstasi berbelanja memunculkan realitas-realitas buatan 

yang bersifat semu, di mana justru dalam kesemuannya itulah ia lebih 

menyenangkan dibanding realitas sebenarnya (Piliang, 2004:238). Dalam dunia 

berbelanja (online shop) segala sesuatu direduksi, dimanipulasi dan disimulasi demi 

kenyamanan dan keindahan guna mnyenangkan dan menarik orang untuk terus 

membeli dan membeli. Dalam dunia berbelanja kita diajak bertamasya di dalam satu 

sirkuit, dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, di dalam suatu ekologi fantasi 
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yang nyata namun dangkal, yang semakin menjauhkan kita dari makna-makna luhur 

(Piliang, 2004:239).  

Dalam realitas simulasi seperti ini, manusia tidak lebih dari sekumpulan 

massa mayoritas yang bungkam, yang menerima segala apa yang diberikan 

kepadanya. Berbagai informasi dan kemudahan yang diberikan internet misalnya 

pada massa yang bungkam seperti ini pada akhirnya justru tidak lagi akan berfungsi 

sebagai informasi. Ia (internet) kini kehilangan nilai gunanya (sebagai media 

informasi dan komunikasi) dan justru sebaliknya menimbulkan keterasingan sosial.  

Kehadiran teknologi yang begitu canggih, dengan segala kemampuannya yang 

dapat melipat dunia dalam genggaman tidak hanya sekedar membantu dan 

memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jauh, teknologi 

juga semakin mengikis nilai-nilai kemanusian. Dalam banyak hal manusia sudah 

tergantikan oleh keberadaan teknologi. Di pabrik-pabrik, pekerjaan yang biasanya 

ditangani manusia kini mulai digantikan oleh robot-robot pintar. Di pertanian; 

membajak, menanam, memanen yang dulunya hanya bisa dilakukan manusia kini 

sudah digantikan oleh teknologi. 

Keberadaan teknologi yang dimaksudkan untuk membantu memudahkan 

manusia kini tampil menjadi boomerang yang dapat memakan dan membahayakan 

dirinya sendiri, dalam istilah Giddens disebut sebagai juggernaut modernitas. 

Juggernaut menurut Giddens adalah dunia yang terus berputar dengan besarnya 

peningkatan percepatan, cakupan, dan besarnya perubahan dari sistem-sistem yang 

mendahuluinya. Juggernaut adalah sesuatu yang bergerak serentak melalui waktu 

dan melampaui ruang fisik (Ritzer, 2009:604). Modernitas sebagai juggernaut 
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digambarkan oleh Giddens sebagai mesin dengan kekuatan yang besar dan 

seringkali sulit dikontrol, yang bahkan dalam kondisi tertentu ia dapat memakan dan 

menghancurkan dirinya sendiri (runway world).  

Juggernaut adalah istilah yang dikemukakan oleh Giddens untuk 

menggambarkan suatu keadaan dari tahapan lebih lanjut proses modernitas yang 

mencapai tingkatan radikal, tinggi atau modernitas akhir (late modernity). Suatu 

keadaan modernitas yang penuh dengan ketidakpastian dan yang membawa 

konsekuensi risiko tinggi (Giddens, 2014:27). 

Besarnya peran dan pengaruh sosial teknologi oleh Giddens disebutnya 

sebagai realitas juggernaut, yakni sebuah era dimana tidak sedikit pun masyarakat 

dapat terhindar atau menolak perkembangan teknologi. Dengan begitu, bahasa 

Giddens mengenai Juggernaut tidak lain adalah pengandaian sekaligus representrasi 

kekuatan penggunaan teknologi global (jejaring internet, smartphone, media sosial) 

dalam dimensi kehidupan masyarakat modern. Hampir tidak ada lagi orang yang 

tidak terhubung dengan internet, dari kota-kota besar sampai ke pelosok daerah. 

Dunia maya sebagai simulakra yang menjadi arena produksi, reproduksi, dan 

duplikasi tanda, simbol serta kode menggambarkan bagaimana realitas juggernaut 

bagi kehidupan manusia. Teknologi internet yang dapat memudahkan sarana 

komunikasi dan informasi menghasilkan bahaya yang bahkan dapat membuat 

manusia pengguna internet berada dalam kondisi realitas semu. Seolah-olah dunia 

maya adalah realitas nyata, dan manusia menikmati berada di dalamnya padahal 

yang terjadi sesungguhnya hanyalah kepalsuan. 
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Modernitas bagi Giddens adalah kultur yang beresiko (Giddens, 2014:430). 

Modernitas memang mengurangi resiko menyeluruh namun di satu pihak juga 

memperkenalkan parameter resiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya belum 

dikenal dalam era sebelumnya. Ulrich Beck (Ritzer, 2009:613) menjelaskan 

mengenai perbuatan yang mengandung resiko atas meningkatnya teknologi. Adanya 

ilmu pengetahuan dan industrialisme yang bukannya mengurangi resiko, malah 

dapat menghadirkan resiko akibat tindakan-tindakan yang menyimpang.  

Dunia Maya, Hiperrealitas dan Kultur Beresiko 

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, dunia maya kini muncul 

menjadi simulakra. Dunia maya menjadi arena mempertukarkan tanda dan petanda 

untuk menghasilkan identitas ke-diri-annya. Segala permainan simulasi penanda dan 

petanda kini juga dilakukan di dunia maya, tidak lagi hanya di dunia yang 

sesungguhnya. 

Virtual world (dunia maya) kini telah tumbuh menjadi dunia baru bagi orang-

orang modern dengan ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi komunikasi. 

Dunia nyata kini telah beralih pada virtual world (dunia maya). Dunia yang begitu 

menjanjikan kenyamanan dan hilangnya jati diri manusia. Dunia maya yang begitu 

menggairahkan manusia, sehingga tidak ada lagi batas-batas kekakuan oposisi biner 

(baik dan buruk; benar dan salah). Setiap manusia mampu menciptakan jati diri 

sebagai orang yang bukan dirinya sendiri; memiliki kepribadian ganda; dan 

memprovokasi dirinya untuk menguasai isi dunia dengan teknologi.  

Kemudahan berkat jaringan teknologi internet telah mampu mengubah cara 

berpikir hingga menjadi manusia irrasional, yakni dengan selalu menghadirkan 
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setiap detik hidupnya dalam dunia virtual (maya) tersebut. Kini  dunia dapat 

dicengkram dengan alat komunikasi virtual; bertemu dan berbicara dengan manusia 

di belahan dunia lain dapat dilakukan dengan begitu mudah. Komunikasi kini dapat 

dilakukan menggunakan kotak-kotak virtual dan berkomunikasi sepanjang hari 

tanpa lelah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. 

Kehadiran internet telah menggeser ruang-ruang tempat interaksi masyarakat, 

kini interaksi tidak hanya dilakukan di kehidupan nyata. Keberadaan internet 

menjadikan ruang maya sebagai arena interaksi lanjutan. Sedekade sebelumnya, 

interaksi hanya bisa dilakukan melalui tatap muka tiap anggota masyarakat, dengan 

hadirnya internet kini interaksi memungkinkan dari jarak yang jauh, tidak lagi 

mensyaratkan adanya tatap muka secara langsung. Komunikasi bisa dilakukan tiap 

saat, sepanjang waktu.  

Dengan internet, tumbuh ruang-ruang interaksi untuk kita mempertukarkan 

tanda, citra dan kode. Ada arena yang berhasil diciptakan teknologi guna membuat 

manusia semakin konsumtif dalam mengonsumsi nilai-nilai, tanda citra dan simbol. 

Sebelumnya, arena mempertukarkan tanda, citra dan simbol hanya bisa dilakukan di 

acara-acara tertentu dengan batasan jarak dan waktu. Kini tidak lagi demikian, tidak 

ada lagi batasan jarak dan waktu. Setiap saat melalui kecanggihan teknologi 

manusia dapat mempertukarkan, mempermainkan, serta mereproduksi tanda-tanda, 

simbol dan kode guna menghasilkan citra yang diinginkannya di masayarakat. Foto 

ragam gaya hidup hedon begitu bertebaran di dunia maya. Foto-foto ini disebarkan 

guna mendapatkan pujian dan penilaian sebagai pribadi yang berkelas. Anggota 

masyarakat lainnya yang ikut terlibat dalam interaksi di dunia maya juga 
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menginternalisasi nilai yang menjadi standar hidup baru, menjadikan mereka 

mengikuti gaya dan pola konsumsi pengguna internet lainnya. Kondisi ini secara 

langsung menghasilkan perang tanda dan citra di dunia maya antar sesama 

masyarakat. 

Keberadaan teknologi telah membantu mempermudah bahkan memperluas 

arena pertarungan tanda dan citra. Kini tidak cukup di kehidupan nyata,  hadirnya 

dunia maya sebagai ruang publik baru (simulakra) menjadi arena lanjutan 

pertarungan tanda dan citra ini. Kehadiran jaringan internet menghasilkan arena 

baru dalam pertarungan tanda dan citra. Kemajuan teknologi (modernisasi) 

menghasilkan konsekuensi-konsekuensi bagi manusia pengguna teknologi internet. 

Internet tidak hanya membantu manusia dalam komunikasi dan interaksi. 

Tetapi lebih dari itu, ia menghasilkan dampak yang seringkali menjadi boomerang  

bagi penggunanya. Sebutlah misalnya media sosial yang kini menjadi sarana orang 

membagikan aktifitas konsumsinya. Dengan hadirnya dunia maya yang penuh 

dengan tebaran beragam aktifitas konsumsi membuat pengguna internet juga akan 

melakukan hal yang sama. Memproduksi, mereproduksi, dan menduplikasi berbagai 

tebaran kode dan simbol di dunia maya, untuk dapat terlihat sama dan penilaian 

sebagai pribadi yang tidak ketinggalan zaman. 

Apa-apa yang dulu tidak menjadi kebutuhan kini tampil menjadi kebutuhan. 

Barang-barang yang dulu hanya bisa didapatkan di kota-kota besar bisa dengan 

mudah didapatkan. Serangan komoditas bahkan merambah sampai ke ruang-ruang 

pribadi akibat adanya teknologi internet. Adanya internet dengan media sosialnya 

begitu massif merubah perilaku konsumsi. Setiap waktu di media sosial bertebaran 
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aneka ragam model dan gaya fashion terbaru, yang bisa kapan saja mempengaruhi 

orang lain untuk mengikuti dan membeli. Dulu sebelum ada intenet, pengaruh 

fashion hanya bisa disebarkan melalui acara-acara resmi berupa mantenan yang 

hanya diselenggarakan secara periodik. Kini, tidak lagi begitu. Setiap hari, setiap 

saat, bertebaran model dan gaya terbaru di media sosial yang dapat “memaksa” 

mereka yang melihatnya untuk mengikuti dan membeli.  

Apa-apa yang sedang ngetren di dunia maya, kini diduplikasi di kehidupan 

nyata, ragam gaya berpakaian, tingkat konsumsi, berwisata dan hal-hal lainnya. 

Dunia maya kini tampil menjadi realitas yang bahkan mendahului realitas aslinya.  

Dunia maya tampil menjadi dunia yang lebih nyata dari pada kehidupan di dunia 

yang sesungguhnya. Segala aktifitas dilakukan di sana, komunikasi, interaksi, 

membeli, memamerkan yang dipunyai, segalanya dilakukan di dunia maya.  

Kondisi seperti ini oleh Baudrillard disebut sebagai hiperrealitas. 

Hiperrealitas adalah sebuah gejala di mana banyak bertebaran realitas-realitas 

buatan yang bahkan nampak lebih real dibanding realitas sebenarnya, realitas yang 

bersifat artifisial dan superfisial, yang tercipta lewat bantuan teknologi simulasi dan 

rekayasa pencitraan, yang mengambil alih dunia realitas alamiah (Sugihartati, 

2014:40). Dunia maya dengan segala kehidupan di dalamnya adalah contoh nyata 

hiperrealitas, ketika realitas buatan telah melampaui realitas yang sebenarnya. 

Ketika citra lebih meyakinkan ketimbang fakta, dan mimpi lebih dipercaya 

ketimbang kenyataan sehari-hari. Inilah dunia hiperealitas: realitas yang lebih nyata 

dari yang nyata, semu dan meledak-ledak. 
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Manusia kini hidup dalam hiperrealitas. Melalui media sosial mereka 

menciptakan identitas baru tentang ke-diri-annya melalui penggunaan objek petanda 

dan penanda berupa simbol-simbol, merk pakaian, dan ragam gaya hidup. Tidak ada 

lagi identitas yang asli, semuanya hanyalah identitas yang penuh dengan rekayasa 

tanda dan citra. Hidup dalam dunia hiperrealitas mengharuskan mereka untuk selalu 

mengonsumsi dan mengonsumsi, guna tetap menjaga citra dirinya di media sosial. 

Identitas sepenuhnya kini ditentukan oleh aktifitas konsumsi mereka. Tidak ada lagi 

realitas yang asli, yang ada hanyalah rekaan dan penuh dengan permainan tanda.   

Dalam dunia hiperealitas, objek-objek asli yang merupakan hasil produksi 

bergumul menjadi satu dengan objek-objek hiperreal yang merupakan hasil 

reproduksi. Realitas-realitas hiper, seperti shopping mall dan televisi nampak lebih 

real daripada kenyataan sebenarnya, di mana model, citra-citra dan kode 

hiperrealitas bermetamorfosis sebagai pengontrol pikiran dan tindak tanduk 

manusia (Kellner dalam Hidayat, 2012:95). Identitas seseorang di dunia maya yang 

penuh dengan rekayasa dan simulasi tanda dan citra kini tampak lebih nyata, lebih 

asli dari identitas yang sesungguhnya di dunia nyata. 

Dengan televisi dan media masa misalnya, realitas buatan (citra-citra) seolah 

lebih real dibanding realitas aslinya. Lebih jauh, realitas buatan (citra-citra) kini 

tidak lagi memiliki asal-usul, referensi ataupun kedalaman makna. Dalam kondisi 

seperti ini, realitas, kebenaran, fakta dan objektivitas kehilangan eksistensinya. 

Hiperealitas adalah realitas itu sendiri, yakni era yang dituntun oleh model-model 

realitas tanpa asal-usul dan referensi. Di mana, yang nyata tidak sekedar dapat 
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direproduksi, namun selalu dan selalu direproduksi (Baudrillard dalam Hidayat, 

2010:96).   

Manusia yang hidup dalam hiperrealitas di ruang simulakra dunia maya 

sesungguhnya hidup dalam kepalsuan. Segala simulasi berupa objek tanda dan 

simbol yang digunakan untuk menghasilkan citra diri sesungguhnya hanyalah hasil 

rekaan belaka. Tidak ada hidup yang asli dalam simulakra dunia maya, tebaran 

kode, tanda dan citra yang dengan sengaja dibentuk dan dilakukan hanyalah untuk 

menghasilkan citra-citra positif tentang identitas ke-diri-annya. Aktifitas konsumsi 

dilakukan untuk menghasilkan dan menjaga citra diri, sepenuhnya atas dasar hal itu, 

bukan pada kebutuhan, tetapi pada kepuasan konsumsi symbol dan tanda guna 

mendapatkan citra positif dari lingkungan sosialnya. 

Dunia maya kini tampil menjadi dunia baru bagi manusia modern dalam 

membagikan aktifitas keseharian mereka, baik terkait konsumsi, interaksi, maupun 

berbagi pandangan politik dan ideologi. Dengan dunia maya kini, aktifitas konsumsi 

tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, tetapi lebih kepada keinginan untyuk 

mengonsumsi nilai tanda  dan nilai simbol yang terdapat di dalamnya.  Dalam era 

masyarakat konsumen seperti saat ini, objek-objek konsumsi yang berupa 

komoditas tidak lagi sekadar memiliki manfaat (nilai-guna) dan harga (nilai-tukar) 

seperti dijelaskan oleh Marx. Namun lebih dari itu, ia kini menandakan status, 

prestise dan kehormatan (nilai-tanda dan nilai-simbol).  

Nilai tanda dan nilai simbol yang berupa status prestise, ekspresi gaya dan 

gaya hidup, kemewahan dan kehormatan adalah motif utama aktivitas konsumsi 

masyarakat konsumen. Menurut Baudrillard konsep nilai-guna dan nilai-tukar Marx 
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telah digantikan oleh nilai-tanda dan nilai-simbol (Hidayat, 2012:60). Konsumsi 

kemudian menjadikan seluruh aspek kehidupan tak lebih sebagai obyek, yakni objek 

konsumsi yang berupa komoditas. Melalui objek-objek atau komoditas itulah 

seseorang dalam masyarakat konsumen menemukan makna dan eksistensi dirinya. 

Menurut Baudrillard, fungsi utama objek-objek konsumen bukanlah pada kegunaan 

atau manfaatnya, melainkan pada fungsi sebagai nilai-tanda atau nilai-simbol yang 

disebarluaskan melalui iklan-iklan pelbagai media (Baudrillard dalam Meghy, 

2012:61). 

Baudrillard menyatakan bahwa mekanisme sistem konsumsi pada dasarnya 

berangkat dari sistem nilai-tanda dan nilai-simbol, dan bukan karena kebutuhan atau 

hasrat mendapat kenikmatan (Ritzer, 2010:151). Dengan pernyataan ini Baudrillard 

sama sekali tidak bermaksud menafikan pentingnya kebutuhan, ia hanya ingin 

mengatakan bahwa dalam masyarakat konsumen, konsumsi sebagai sistem 

pemaknaan tidak lagi diatur oleh faktor kebutuhan atau hasrat mendapat 

kenikmatan, namun oleh seperangkat hasrat untuk mendapat kehormatan, prestise, 

status dan identitas melalui sebuah mekanisme penandaan. 

Individu menerima identitas mereka dalam hubungannya dengan orang lain 

bukan dari siapa dan apa yang dilakukannya, melainkan dari tanda dan makna yang 

mereka konsumsi, miliki, dan tampilkan dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat 

konsumen, tanda adalah cerminan aktualisasi diri individu yang paling meyakinkan. 

Apa yang dulu tidak dibutuhkan kini telah berubah seolah-olah menjadi 

kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Tidak bisa tidak, karena orang lain 

memiliki maka kita kita juga memiliki barang yang sama. Karena orang lain 
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bergaya begini, tidak bisa tidak kita juga harus bergaya yang sama. Agar tidak 

menjadi orang yang ketinggalan zaman, agar tidak menjadi terasing di 

lingkungannya sendiri.  

Bahkan pada kasus-kasus tertentu, tuntutan untuk selalu mengikuti 

perkembangan dan tren yang ada menghasilkan tindakan-tindakan yang seringkali 

merugikan, misalnya membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Membeli 

barang-barang terutama fashion yang menjadi tren seolah-olah suatu keharusan, 

agar tidak dikucilkan dan menjadi asing di lingkungannya. Padahal yang sebenarnya 

terjadi barang yang dibeli tidak terlalu dibutuhkan, yang ada hanyalah pemborosan. 

Tindakan semacam ini seringkali juga disadari sepenuhnya, akan tetapi akibat 

tekanan oleh lingkungan sosial menjadikan tindakan pemborosan ini tetap 

dilakukan, dan sangat sulit untuk dikendalikan.  

Tidak hanya pada aktifitas membeli barang, kebutuhan untuk eksis di media 

sosial juga melahirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang semakin menambah 

jumlah pengeluaran. Keberadaan internet dengan media sosialnya, melahirkan 

kebiasaan baru untuk selalu membagikan foto, riwayat aktifitas sehari-hari di dunia 

maya. Kebiasaan untuk selalu membagikan aktifitas kesehariannya di dunia maya 

ini secara lebih lanjut melahirkan konsekuensi untuk selalu menjaga penampilan, 

update barang dan fashion, dan juga aktivitas lainnya yang bisa menjaga citra 

seseorang di media sosial. Demi menjaga citra ini, secara tidak langsung akan 

membuat mereka terus menerus memproduksi citra, baik dengan penggunaan 

barang-barang fashion, piknik, maupun nongkong ditempat-tempat ngehits. Hidup 

dalam dunia hiperrealitas memang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit 
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jumlahnya. Konsumsi kini tidak lagi didasarkan atas kebutuhan, konsumsi kini 

menjadi kepanjangan tangan dari usaha mendapatkan kepuasan melalui konsumsi 

simbol dan tanda. 

Semua yang nyata kini menjadi simulasi. Ungkapan bernada hiperbolis 

tersebut barangkali merupakan satu-satunya cara untuk menggambarkan realitas 

masyarakat dewasa ini, menurut Jean Baudrillard (Hidayat, 2010:71). Menurutnya 

lagi, realitas kini tidak sekedar dapat dicitrakan, direpresentasikan dan 

disebarluaskan. Lebih jauh, realitas kini dapat dibuat, direkayasa dan disimulasi. 

Dalam realitas buatan, realitas simulasi ini, segala sesuatu bercampur-baur, 

bersilang-sengkarut. Realitas-realitas buatan adalah ciri zaman ini, sebuah tanda 

zaman tengah menjelangnya sebuah era kebudayaan baru:kebudayaan postmodern. 

Baudrillard memaparkan kondisi sosial budaya-masyarakat dewasa ini yang 

disebutnya tengah berada dalam dunia simulakra atau simulacrum, dan simulasi, 

serta bergerak ke arah dunia hiperrealitas.  

Di era postmodern ini, semakin sulit membedakan mana yang asli mana yang 

palsu, mana yang semu mana yang real. Akibat kemajuan teknologi informasi, kini 

apa pun dapat diciptakan, direkayasa seperti aslinya. identitas dan kehidupan kita di 

dunia maya seolah-olah adalah real, padahal hanyalah dunia yang semu, dunia yang 

penuh dengan kepura-puraan yang sengaja diciptakan untuk memanipulasi identitas. 

Di era serba digital seperti saat ini, segala sesuatu seolah-olah selalu siap selalu 

untuk direproduksi-di mana yang nyata tidak sekedar dapat direproduksi, namun 

selalu dan akan selalu direproduksi (Sugihartati, 2014:41). 
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Dalam era postmodern, prinsip simulasi menjadi panglima, di mana 

reproduksi menggantikan prinsip produksi, sementara permainan tanda dan citra 

mendominasi hampir seluruh proses komunikasi (Piliang dalam Hidayat, 2010:74). 

Dalam masyarakat simulasi seperti ini, segala sesuatu ditentukan oleh relasi tanda, 

citra dan kode. Dalam dunia simulasi identitas seseorang misalnya, tidak lagi 

ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Identitas kini lebih ditentukan oleh 

konstruksi tanda, citra dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang 

individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain.  

Ruang realitas kebudayaan dewasa ini, menurut Baudrilland merupakan 

cerminan apa yang disebutnya sebagai simulakra atau simulacrum. Simulakra 

adalah ruang realitas yang disarati oleh proses reduplikasi dan daur ulang pelbagai 

fragmen kehidupan yang berbeda (dalam wujud komoditas citra, fakta, tanda, serta 

kode yang silang sengkarut), dalam satu dimensi ruang dan waktu yang sama 

(Piliang dalam Hidayat, 2010:75). Ruang simulakra ini memungkinkan seseorang 

menjelajahi pelbagai fragmen realitas, baik nyata maupun semu; mereproduksi, 

merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasannya yang terjauh. 

Dalam era simulasi ini realitas tidak lagi memiliki eksistensi. Realitas telah 

melebur jadi satu dengan tanda, citra dan model-model reproduksi. Tidak mungkin 

lagi kita menemukan referensi yang real, membuat pembedaan antara representasi 

dan realitas, citra dan kenyataan, tanda dan ide, serta yang semu dan yang nyata. 

Yang ada hanyalah campur aduk di antara semuanya, sebuah realitas yang tak lagi 

memiliki referensi. Lebih lanjut, realitas menjadi kehilangan referensi. Menurut 

Baudrillard, realitas kini didefinisikan kembali sebagai segala sesuatu yang 
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mungkin dan dapat direproduksi secara sempurna, dapat disimulasi (Baudrillard 

dalam Ritzer 2010:163).  

Simulasi menyandarkan diri pada prinsip ketiadaan dan negasi, dengan cara 

mengaburkan bahwa menghilangkan referensi, realitas, dan kebenaran, serta 

mengedepankan penampakan sebagai prinsip kebenaran ontologis. Dalam 

mekanisme simulasi, manusia dijebak dalam satu ruang yang dianggapnya nyata, 

padahal sesungguhnya semu belaka. Dengan contoh yang mudah Baudrillard 

menggambarkan dunia simulasi dengan sebuah analogi peta. Menurutnya, bila 

dalam ruang nyata, sebuah peta merupakan representasi dari sebuah teritori, maka 

dalam mekanisme simulasi yang terjadi adalah sebaliknya. Peta mendahului teritori. 

Realitas-realitas teritorial sosial, budaya atau politik, kini berlandaskan model-

model dari peta yang sudah ada. Dalam dunia simulasi, bukan realitas yang menjadi 

cermin kenyataan, melainkan model-model yang ditampilkan oleh imajinasi, 

televisi, dan media. 

Dalam wacana simulasi, manusia mendiami suatu ruang realitas, di mana 

perbedaan antara yang nyata dan fantasi, yang asli dan palsu sangatlah tipis. 

Realitas-realitas simulasi menjadi ruang kehidupan baru di mana manusia 

menemukan dan mengaktualisasikan eksistensi dirinya. Realitas simulasi seperti ini 

membentuk kesadaran baru bagi masyarakat dewasa ini.  

Realitas simulasi yang menonjol di ,masyarakat perkotaan adalah dunia 

shopping mall.  Bersamaan dengan merebaknya konsumerisme, budaya belanja 

menjadi salah satu ciri masyarakat kini, shopping mall hadir sebagai pusat gravitasi 

baru aktivitas masyarakat konsumen. Namun lebih dari sekedar tempat belanja, 
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shopping mall adalah sebuah dunia simulasi yang menampilkan realitas-realitas 

buatan yang bersifat semu, di mana justru dalam kesemuanya itulah ia lebih 

menyenangkan dibanding realitas sebenarnya (Piliang dalam Hidayat, 2010:87). 

Internet dengan media sosialnya, melahirkan semacam ritus kebudayaan baru, 

yakni berbagi foto dan aktifitas dirinya di media sosial. Setiap orang berlomba-

lomba untuk menampilkan sisi terbaik dari dirinya melalui foto dan teks-teks 

(tulisan) yang bertebaran di media sosial. Aktifitas apapun kini tidak bisa dilepaskan 

dari keberadaan media sosial, aktifitas sejak bangun tidur sampai tidur lagi sudah 

dibagikan di media sosial. Makan apa dengan siapa, lagi dimana dan bagaimana, 

dengan siapa dan sedang apa, segalanya dibagikan di media sosial. Kini hampir 

tidak ada lagi ruang-ruang privat, media sosial telah merambah ke ruang-ruang 

pribadi penggunanya. 

Kini tidak harus lewat iklan, karena setiap orang di akun media sosialnya 

sudah menjadi agen-agen iklan itu sendiri. Dengan tidak sadar mereka menyebarkan 

standar baru mengenai cara berpakaian, mana yang pantas, mana yang elok, dan 

mana yang bagus. Parahnya lagi, bila iklan melalui tv hanya bisa mengakses tiap 

rumah di malam hari, iklan di media sosial ini tidak mengenal batasan ruang dan 

waktu. Selama orang mengakses media sosial, ia akan secara langsung terpapar 

virus iklan. Bahkan lebih jauh dari itu, ia kini merambah ke ranah-ranah pribadi, ke 

masing-masing individu, tidak lagi perkelompok per rumah, tetapi perindividu, ke 

tangan konsumen secara langsung melalui media sosial. 

Keberadaan dunia maya kini telah melahirkan ekstasi berbelanja, di mana 

orang-orang dibuai untuk menikmati festival berbelanja yang sangat dimudahkan 
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oleh keberadaan jaringan internet. Tidak butuh tenaga lebih, tidak perlu berdesak-

desakan dan rebutan, dengan internet semua orang dapat dengan tenang memilih 

dan membeli barang yang diinginkan dari gadget mereka masing-masing. Kondisi 

tidak sadar bahwa dirinya telah terbuai bujuk rayu online shop menjadikan kita 

lebih konsumtif. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya karena adanya 

kemudahan berkat keberadaan jaringan internet, tetapi juga diperparah dengan 

begitu banyaknya orang yang saling membagikan dan memamerkan aktifitas 

konsumsinya di media sosial. Dengan lahirnya dunia maya sebagai simulakra yang 

menjadi arena pertarungan tanda dan simbol menjadikan konsumsi sebagai aktifitas 

utama penanda identitas seseorang.  

Kehadiran teknologi yang mengalami perkembangan yang begitu pesat dan 

cepat. Membuat alat-alat komunikasi seperti smartphone, media sosial menyebar 

luas ke setiap penjuru daerah. Bukan saja di perkotaan, namun juga menyasar 

hingga ke tempat terpencil seperti pedesaan, bahkan ke daerah pedalaman 

sekalipun. Dengan begitu, praktis hampir tak ada aktivitas sosial masyarakat yang 

lepas dari teknologi, baik itu menyangkut aktivitas domestik, lebih-lebih yang 

berkenaan dengan kegiatan publik. 

Tereduksinya aktivitas sosial manusia ke dalam teknologi dan media massa 

menandakan lahirnya wajah dunia baru. Marshall McLuhan (1911-1980) 

mengistilahkan fenomena tersebut sebagai realitas global village, yakni lahirnya 

globalisasi yang dibentuk oleh homogenisasi jagat sebagai akibat dari keberhasilan 

teknologi dan media massa. McLuhan meyakini bahwa ketika produk-produk 

teknologi dan media massa telah menemukan puncak momentumnya, segala 
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aktivitas kehidupan masyarakat akan mengalami ketergantungan, percepatan (baca: 

dromologi), dan penyempitan. Yasraf Amir Piliang menyebut penyempitan dunia 

akibat perkembangan puncak teknologi sebagai pelipatan; pelipatan ruang-waktu, 

pelipatan waktu-tindakan, dan miniaturisasi ruang-waktu (Piliang, 2004: 50). Dalam 

realitas seperti ini, mereka yang lebih kompeten dan mobile dalam melakukan gerak 

bebas keseluruh dunia dalam proses menciptakan, mempertahankan, dan 

menyerbaluaskan makna dan pengaruh, besar peluangnya untuk bisa survive dalam 

persaingan global (Ritzer: 2012: 639).  

Sebagai sebuah realitas baru, globalisasi berimplikasi besar terhadap 

keberadaan kebudayaan-kebudayaan terdahulu (baca:tradisional), khususnya nilai 

sosial kultural yang dikonstruksi oleh masyarakat lokal. Modernisasi membuat 

penetrasi kebudayaan tidak dapat dihindari, karena dalam hukum pembangunan 

global pertaruhan kebudayaan menjadi suatu niscaya. Dalam konteks seperti ini, 

banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa mungkin adanya asimilasi, akulturasi, 

asosiasi, atau bahkan lebih baik dari itu, yaitu hibridasi budaya yang dapat menjadi 

penopang kemajuan dan perkembangan masyarakat (Ritzer, 2012: 624).  

Pesatnya teknologi dan meluasnya penyebaran media berimplikasi atas 

munculnya perubahan sosial. Dalam semua kondisi, perubahan sosial menjadi suatu 

niscaya, apalagi bila disertai oleh sistem dan struktur sosial yang memaksa individu 

atau kelompok masyarakat berada di dalamnya. Sebagai suatu yang niscaya, 

perubahan sosial dapat menelisik masuk ke segala aspek kehidupan. Beragam 

aktivitas sosial seperti sosial politik, sosial pendidikan, sosial agama, dan sosial 

ekonomi mengalami metaformosis dalam bentuk sistem dan struktur yang lebih 
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bervarian. Modernisasi yang terjadi berimplikasi pada berubahnya tatanan sosial 

masyarakat. Identitas seseorang misalnya kini ditentukan oleh aktifitas konsumsi 

mereka,oleh penggunaan tanda-tanda dan simbol yang memiliki nilai lebih dan 

prestise di mata masyarakat.   

Beragam dinamika sosial yang muncul dalam proses globalisasi tersebut 

menghasilkan perilaku dan tindakan sosial baru dan khas. Terlebih lagi, 

sebagaimana disinggung di atas, dampak perubahan sosial senantiasa bergerak pada 

titik ganda, antara negative positif, konstruktif dan destruktif. Antonio Gidens 

menggambarkan fenomena ini ibarat keberadaan dunia yang takterkendalikan 

(runway world), dimana masyarakat yang hidup di dalamnya tidak akan bisa lepas 

dari risiko-risiko sosial (risk community) (Giddens, 2000: 9). 

Istilah masyarakat berisiko (risk community) seperti yang diungkapkan 

Anthony Giddens (1938-2016) seakan menjadi pintu penegas, bahwa dalam 

kontruksi pembangunan masyarakat global yang ditandai oleh mekanisasi, 

industrialisasi dan digitalisasi berbagai aspek sosial tidak lebih sekadar 

menggambarkan kehidupan masyarakat yang dipenuhi beragam kebudayaan. 

Konsep masyarakat risiko inilah yang kemudian dapat dilihat dalam banyak 

aktivitas sosial kebudayaan global saat ini. Pada satu sisi, sistem sosial ekonomi 

menawarkan kemudahan dan nilai efesiensi, namun di sisi lain dapat pula 

menimbulkan patologi sosial, ketidaksiapan masyarakat tradisional terhadap 

perkembangan teknologi menjadikan mereka hanya sebagai sosok yang pasif dari 

sekian komoditas yang banyak ditawarkan melalui teknologi. 
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Berkembangnya model berbelanja melalui online shop menjadi penegas utama 

bagaimana sistem sosial eknomi yang baru melahirkan patologi sosilal bagi 

masyarakat yang tidak siap. Di satu sisi melalui penjualan online ini mendekatkan 

produsen dengan konsumen, sehingga tentu saja memangkas alur barang menjadi 

lebih murah. Akan tetapi di sisi sebaliknya, dengan semakin gencarnya penjualan 

online ini yang langsung dapat diakses oleh masyarakat tradisional menjadikan 

mereka hanya sebagai konsumen saja. Mereka dijejali berbagai produk pakaian 

yang sebenarnya tidak dibutuhkan, akan tetapi karena terus menerus dilakukan tentu 

saja dapat merubah persepsi mereka, dari sebelumnya tidak membutuhkan menjadi 

membeli dan terus membeli. Fenomena seperti ini disebut runway world 

(keberadaan dunia yang takterkendalikan) oleh Giddens, dimana masyarakat yang 

hidup di dalamnya tidak akan bisa lepas dari risiko-risiko sosial (risk community) 

(Giddens, 2000: 9). Kehadiran internet sebagai media baru bagi masyarakat 

tradisional mengandung kultur beresiko, membawa ancaman pada keberlangsungan 

kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Simpulan 

Keberadaan jaringan internet telah mengubah dan memberikan warna dalam 

mempengaruhi cara hidup manusia, mengonsumsi barang, nilai, dan pada cara 

mendapatkannya. Perubahan-perubahan ini antara lain dengan hadirnya beragam 

kebutuhan akan barang dan nilai yang dulu sulit untuk didapatkan, kini dapat dengan 

mudah diperoleh dan disebarluaskan melalui jaringan internet. Adanya internet 

dengan media sosialnya begitu massif merubah perilaku konsumsi. Setiap waktu di 

media sosial bertebaran aneka ragam model dan gaya fashion terbaru, yang bisa 
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kapan saja mempengaruhi kita untuk mengikuti dan membeli. Setiap hari, setiap saat, 

bertebaran model dan gaya terbaru di media sosial yang dapat “memaksa” mereka 

yang melihatnya untuk mengikuti dan membeli. Kehadiran jaringan internet ini telah 

berpengaruh begitu besar bagi kehidupan manusia modern, tidak hanya sebatas 

sebagai media informasi, tetapi juga melahirkan perubahan pada pola konsumsi, gaya 

berpakaian, tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru, dan yang tidak ketinggalan juga 

pada kebutuhan berwisata dan semacamnya. Kehadiran jaringan internet benar-benar 

telah merubah cara dan pola perilaku konsumsi. Perubahan perilaku konsumsi yang 

terjadi pada ini terwujud melalui perilaku konsumtif yang cenderung lebih 

menekankan pada nilai tanda, simbol, daripada nilai guna.  

Internet dengan media sosialnya kini menjadi arena berburu informasi dan 

referensi terkait gaya hidup yang dapat menopang citra dirinya sebagai pribadi yang 

berkelas. Gaya fashion, makanan nge-hits, dan tempat terkenal yang sedang booming 

di media sosial akan menjadi barang buruan. Semua orang berlomba-lomba menjadi 

yang pertama memiliki dan menikmatinya kemudian dibagikan di media sosial. 

Media sosial menjadi ladang referensi sekaligus arena menebarkan citra-citra diri. 

Internet sebagai media yang tidak mengenal batasan ruang dan wilayah, membantu 

dalam memberikan alternatif cara mendapatkan barang-barang yang diinginkan. 

Dengan internet, kini kita bisa melihat, memilih, dan membeli barang melalui online.. 

Kini kita bisa mendapatkan barang apapun yang diinginkannya, relatif dengan harga 

yang tidak beda jauh dengan harga asli dari produsen utamanya. Untuk mendapatkan 

barang-barang yang diinginkan, kini tidak harus melalui pasar-pasar tradisional dan 

toko konvensional. Mencari, memilih, dan membeli barang yang diinginkan bisa 
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dilakukan di rumah masing-masing sambil tetap melakukan aktifitas keseharian tanpa 

harus datang ke  pasar ataupun toko. Manusia modern menggunakan internet sebagai 

cara berbelanja dalam memenuhi kebutuhannya, terutama barang-barang yang tidak 

tersedia di toko atau pasar konvensional. Mencari referensi barang yang diinginkan, 

membeli, dan memamerkannya kini telah dapat dilakukan melalui perantara jaringan 

internet, tidak perlu lagi melalui toko maupun pasar konvensional. Terjadi pergeseran 

cara  dalam mendapatkan barang yang diinginkannya. Keberadaan jaringan internet 

kini telah merubah praktek konsumtif, yakni melalui dunia maya (online shop). 

Perilaku konsumtif terjadi sebagai akibat dari dominasi tanda dan simbol 

dalam setiap pola perilaku manusia modern, baik di dunia nyata maupun dunia maya. 

Dunia maya dengan media sosialnya kini tumbuh menjadi arena interaksi dan 

sosialisasi.  Internet dengan media sosialnya menyediakan sarana bagi penggunanya 

untuk selalu terhubung, baik melalui fitur berbagi foto, tulisan, bahkan kini bisa 

secara live ditayangkan di media sosial. Media sosial digunakan untuk membagikan 

aktifitas keseharian, baik berupa foto kegiatan, foto makanan, sedang apa dan di mana 

bahkan sampai pada pandangan hidup mereka, kini semuanya dibagikan di media 

sosial. Internet dengan media sosialnya, melahirkan semacam ritus kebudayaan baru, 

yakni berbagi foto dan aktifitas dirinya di media sosial. Setiap masyarakat berlomba-

lomba untuk menampilkan sisi terbaik dari dirinya melalui foto dan teks-teks (tulisan) 

yang bertebaran di media sosial. Aktifitas apapun kini tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan media sosial, aktifitas sejak bangun tidur sampai tidur lagi sudah 

dibagikan di media sosial. Tidak ada aktifitas apapun yang tidak dibagikan di media 

sosial, seolah-olah menjadi sebuah keharusan untuk menyebarluaskannya. 
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Kenikmatan dan keintiman sudah jauh berkurang, digantikan oleh ekstasi kenikmatan 

karena orang lain tau kita sedang membeli, menikmati dan memiliki apa. Dengan 

media social, apa-apa yang kita miliki dipamerkan, ditampilkan untuk mempengaruhi 

penilaian orang lain tentang identitas kita. Kebutuhan untuk eksis dan mendapat 

penilaian bagus ini berimplikasi pada semakin tingginya tingkat konsumsi. Perubahan 

yang paling kentara sejak adanya internet ini terletak pada semakin tingginya 

konsumsi pada teknologi berupa gadget, kamera, fashion-fashion terbaru dan mewah, 

serta pada kegiatan berwisata, baik berupa pemandangan alam, tempat nongkrong 

maupun wisata kuliner. Aktifitas mengonsumsi teknologi canggih, fashion mewah 

dan terbaru, serta berwisata ini hanya untuk memenuhi “kebutuhan” pamer dan eksis 

di dunia maya guna mendapatkan citra positif tentang identitas ke-diri-annya. 

Aktifitas konsumsi masyarakat kini sepenuhnya telah berubah, dari sekedar 

memenuhi kebutuhan hidup (nilai guna) kini menjadi mengonsumsi nilai tanda dan 

simbol yang dimiliki suatu barang. Kebiasaan untuk selalu membagikan aktifitas 

kesehariannya di dunia maya ini secara lebih lanjut melahirkan konsekuensi untuk 

selalu menjaga penampilan, update barang dan fashion, dan juga aktivitas lainnya 

yang bisa menjaga citra penggunanya di media sosial. Demi menjaga citra ini, secara 

tidak langsung akan membuat mereka terus menerus memproduksi citra, baik dengan 

penggunaan barang-barang fashion, berwisata, maupun nongkong di tempat-tempat 

nge-hits. Dunia maya kini tumbuh menjadi arena mempertukarkan tanda dan simbol. 

Apa yang dimiliki di dunia nyata disebarkan dan dibagikan di media social, untuk 

mendapatkan pujian dan citra positif. Perilaku memamerkan apa yang dimilikinya di 

dunia maya ini mempengaruhi anggota masyarakat untuk melakukan hal yang sama, 
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membagikan dan memamerkan apa yang dimilikinya, agar tidak kalah dengan yang 

lainnya. Kebutuhan untuk tampil dan memamerkan apa-apa yang dimilikinya secara 

tidak langsung mempengaruhi anggota masyarakat yang aktif di media social untuk 

semakin meningkatkan aktifitas konsumsinya, semakin tinggi dan semakin 

konsumtif. Dunia maya kini benar-benar telah menjadi arena kontestasi tanda dan 

simbol. Kehadiran internet dengan segala purwa rupa kecanggihan dan 

kemudahannya, seringkali menghasilkan shock culture (gegar budaya) bagi daerah-

daerah tertentu yang mengalami percepatan dan perkembangan teknologi yang cukup 

cepat. Kehadiran jaringan internet tidak hanya membantu dan memudahkan, tetapi 

menghasilkan konsekuensi berupa berubahnya pola perilaku konsumtif akibat dari 

ketidaksiapan dalam menyikapi dan menghadapi hadirnya internet dengan media 

sosialnya. Perilaku konsumtif begitu tinggi pada barang-barang fashion yang branded 

dan teknologi-teknologi mutakhir.  
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