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Abstrak 

 Berpartisipasi pada laman jejaring media sosial E100 adalah upaya dalam memberikan 

dan/ atau memenuhi kebutuhan informasi terbaru yang terjadi pada seputar kota Surabaya dan 

sekitarnya. Jangkauan akun resmi E100 yang luas membuat  para pencari informasinya 

berinteraksi pada laman jejaring tersebut. Laman yang dikonstruksi sebagai media warga ini 

berkonsep partisipatori dalam memenuhi kebutuhan pengikutnya. Ketersediaan informasi 

yang tergantung pada partisipator ini merupakan tantangan tersendiri bagi E100 dalam 

memenuhi kebutuhan pengikutnya. Namun, berkat adanya tindakan partisipatori dari banyak 

pengikutnya, kebutuhan-kebutuhan informasi dapat terpenuhi. Fenomena ini  merupakan 

keunikan tersendiri dimana sebuah tindakan yang berulang-ulang menjadi sebuah budaya 

dalam memproduksi informasi dan mengkonsumsi informasi. Budaya yang dinamakan 

budaya partisipatoris ini tumbuh subur dikalangan pengikut E100, yang notabene konsep 

E100 dan Suara Surabaya itu sendiri adalah jurnalisme warga yang mengandalkan partisipasi 

pendengar pada radio atau pengikutnya pada media sosial. 

Kata kunci: Media sosial, budaya partisipasi, produksi informasi, konsumsi informasi, 

tindakan sosial. 

 

Abstract 

Participating on the E100 social media networking page is an effort to provide and / or meet 

the latest information needs that occur around the city of Surabaya and surrounding areas. A 

wide range of E100 official accounts makes information seekers interact on these web pages. 

The pages that are constructed as citizens' media have a participatory concept in meeting the 

needs of their followers. The availability of this participant-dependent information is a 

challenge for the E100 in meeting the needs of its followers. However, thanks to the 

participatory actions of many of his followers, information needs can be met. This 

phenomenon is unique in that a repetitive action becomes a culture in producing information 

and consuming information. This culture, called participatory culture, thrives among E100 

followers, who in fact the concept of E100 and Suara Surabaya itself is citizen journalism that 

relies on the participation of listeners on radio or followers on social media. 
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Pendahuluan 

Media sosial adalah sarana berjejaring dan berinteraksi secara virtual oleh masyarakat 

modern saat ini. Lahirnya media sosial terdorong oleh adanya perkembangan teknologi 

informasi, kebutuhan akses informasi, dan teknologi komunikasiMedia sosial mendorong 

masyarakat modern tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproduksi informasi 

secara praktis. Media sosial juga mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan 

mencari informasi. Media sosial juga menghadirkan ruang partisipasi masyarakat dalam 

memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Memanfatkan media sosial sebagai sarana 

mencari informasi dan berita adalah metode altenatif dalam memenuhi kebutuhan informasi 

pada masyarakat. Inovasi yang ada pada fitur-fitur media sosial membuat penggunanya dapat 

berbagi informasi dengan berbagai bentuk medium digital dan format unggahan. Fitur yang 

disediakan media sosial mempermudah siapa saja yang menjadi pengguna didalamnya 

berpatisipasi mengunggah (mempublikasikan secara virtual) informasi. Unggahan ini fiturnya 

beragam tekstualitas seperti teks, suara, gambar atau foto, dan gambar bergerak atau video. 

Media sosial juga menghadirkan ruang partisipasi melalui memberi pendapat, menyanggah, 

hingga melengkapi informasi yang diperlukan dari unggahan yang ada. Ruang partisipasi 

inilah wadah interaksi antar pengguna media sosial. Partisipasi pengguna media sosial itu 

menembus batas ruang dan waktu. Maksudnya dengan adanya teknologi komunikasi dan 

kehadiran internet yang semakin merakyat dan terjangkau tersebut, membuat pengguna 

secara leluasa melakukan partisipasi dan berinteraksi pada media  sosial kapan dan dimana 

saja Informasi yang diciptakan didalam fasilitas media sosial adalah tanggung jawab 

pengguna. Konsep ini memiliki arti user-oriented content, dimana sajian-sajian informasi dan 

segala aspeknya yang menaungi informasi itu sendiri adalah berasal dari partisipasi pengguna 

dan perintah atau kehendak pengguna.  

 Berpartisipasi dapat ditarik arti sebagai tindakan gotong royong dalam membangun 

sebuah pemenuhan kebutuhan informasi melalui dunia maya. Partisipasi pengguna dalam 

membangun medium pemenuhan kebutuhan informasi tersebut disalurkan melalui media 
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sosial yang terkonstruksi mudah untuk digunakan penggunanya dalam berbagi dengan 

berbagai macam medium. Tindakan partisipatori yang ada pada konsep media sosial adalah 

keunikan tersendiri yang berbanding lurus meningkatkan tindakan tersebut menjadi sebuah 

budaya. Kehadiran media sosial adalah hal baru dalam kehidupan yang dilatari oleh motif-

motif penggunanya dalam ikut berperan berpartisipasi didalamnya. Masing-masing pengguna 

media sosial memiliki kebutuhan dan latar yang berbeda dalam melakukan unggahan. 

Perbedaan ini didasarioleh kepentingan dan kebutuhan pengguna media sosial.  Dewasa ini, 

keberadaan konsep participatory culture dinilai sebagai alternatif baru dalam mengemukakan 

pendapat dan memberikan informasi serta gagasan-gagasan tingkat individu dalam ruang 

maya yang menembus ruang dan waktu tersebut. Partisipasi pengguna tercipta secara mandiri 

maupun kolektif. Membagikan informasi dengan latar tertentu dapat dilakukan melalui media 

sosial. Membagikan informasi yang tersegmentasi untuk pemberitaan media warga melalui 

media sosial adalah jalur cepat dalam berpartisipasi. Keterjangkaun informasi para 

partisipatornya yang real time, menjadikan media sosial semakin kuat melahirkan konsep 

participatory culture didalamnya. Media warga konvensional yang memanfaatkan media 

sosial sebagai distibusi produk informasinya, telah mengalami perkembangan medium 

informasi
1
. Peralihan ini adalah perubahan medium penggunaan fasilitas penyebaran 

informasi dan pemberitaan menuju pembaharuan
2
. Media warga yang merambah media sosial 

adalah keunikan tersendiri dalam menyajikan informasi. 

 Di kota Surabaya, E100 Suara Surabaya adalah salah satu media warga yang 

memanfaatkan media sosial untuk menditribusikan informasinya. Media warga ini bergerak 

pada jasa layanan penyiaran dan radio pada mula berdirinya. Konsep partisipasi pengguna 

menjadi karakter khas pemberitaan siar pada bidang  penyiaran radio. Terkenal dengan nama 

SS, informasi disirkulasikan melalui kontribusi para pendengarnya yang memberikan kabar 

terbaru kota melalui pesan singkat dan telepon. Hingga lahirnya era internet dan media sosial, 

E100 melakukan adaptasi dengan media sosial untuk menjumpai pendengar setianya yang 

menggunakan laman jejaring. Dalam perkembangannya, radio ini merambah pada akun 

media sosial popular pengguna seperti Facebook sebagai media informasi yang memiliki fitur 

partisipasi dengan pengakses atau pengguna. Media massa yang berdiri pada tahun 1983 ini 

semenjak berdiri memanfaatkan partisipasi pendengar untuk ikut mengabarkan peristiwa 

                                                             
1Muhammad Mufid. Etika dan Filsafat Komunikasi (Jakarta: Kencana Perdana, 2013). Hal. 103. 
2
 Arie Citra Kesuma. Perubahan Perilaku Pendengar Muda Radio Suara Surabaya (Studi Fenomenologi 

Deskriptif – Kualitatif tentang Perubahan Perilaku Oendengar Muda dalam Motivasi Mendengarkan Suara 
Surabaya. (Malang: Skirpsi Studi Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, 2009). Hal. 12. 
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terkini yang terjadi di kota Surabaya dan sekitarnya. Konsep jurnalisme partisipatori inilah 

yang menjadikan E100 memanfaatkan media sosial untuk menunjang konsep tersebut ada 

dalam karakter gaya pemberitaan informasinya. Media sosial dimanfaatkan E100 sebagai 

jejaring antar pengguna untuk memanfaatkan konsep user-generated content dalam media 

sosial itu sendiri. Dimana masyarakat pengguna media sosial dapat secara mandiri 

berjurnalisme warga mengkontribusikan informasinya kepada laman E100 pada akun media 

sosialnya. Sehingga muatan informasi pada media sosial E100 selaras dengan konsep media 

sosial yang memanfaatkan partisipasi penggunanya untuk tetap tersirkulasi informasinya. 

Konsep media warga tersebut dimanfaatkan, dimana konten-konten informasinya dihasilkan 

mengambil konsep dasar media sosial yang user-generated content. Konsep ini dimanfaatkan 

para pengguna media sosial pengakses E100 itu untuk menjadi produsen dan konsumer
3
 

informasi yang berkorelasi dengan kabar terbaru pada Kota Surabaya dan sekitarnya. 

Keberadaannya sebagai produsen dan konsumen informasi pada laman E100 ditunjang oleh 

teknologi komunikasi dan jaringan internet yang memadahi sebagai sarana menciptakan 

informasi yang dapat diakses pengguna media sosial lainnya. Partisipasi yang terjadi pada 

laman tersebut merupakan keunikan tersendiri oleh pengguna media sosial yang menarik 

untuk diteliti latar terjadinya partisipasi itu sendiri. 

 

Rumusan Masalah 

Konsep partisipatori media sosial mendorong warga net untuk berpartisipasi didalam media 

sosial. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka muncul rumusan-rumusan masalal 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana latar belakang masyarakat yang berjejaring dalam akun resmi Facebook 

E100? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk budaya partisipatori yang dilakukan para pengguna pada 

laman akun resmi Facebook E100? 

 Penelitian yang pernah dilakukan pada Suara Surabaya mengenai pengakses atau 

pegiatnya telah beberapa kali dilakukan. Dikutip dari penelitian berjudul Tipologi Pendengar 

Radio News Interaktif: Studi Tipologi Khalayak Pendengar Radio Suara Surabaya, terdapat 

                                                             
3 Paul Wilis. Foot Soldiers of Modernity: The Dialectics of Cultural Consumption and the 21st-Century School. 
(Cambridge: Harvard Educational Journal, 2003), Hal. 390-392 
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jenis-jenis tipologi pendengar berdasarkan bentuk-bentuk interaktifitasnya
4
. 

Keinteraktifannya ini merujuk pada partisipasinya terhadap siaran radio Suara Surabaya. 

Tingkat tindakan interaktif para pendengar tersebut dipengaruhi latar belakang yang 

bervariasi. Penelitian terdahulu mengenai motivasi juga pernah dilakukan dalam ranah objek 

pendengar radio Suara Surabaya dengan berjudul Motivasi-motivasi Pendengar dalam 

Partisipasi Interaktifnya di Program Kelana Kota Radio Suara Surabaya FM Stereo
5
. 

Pegaruh dominasi motivasi atribusi pengguna didapati dari simpulan penelitian tersebut. 

Dimana motivasi atribusi tersebut  mampu menarik konsumen untuk selalu berpartisipasi 

interaktif dalam program Kelana Kota Suara Surabaya. Penelitian-penelitian tersebut 

memiliki korelasi yang memaparkan bagaimana latar belakang pengguna radio Suara 

Surabaya dalam bertindak kontributif. Tindakan tersebut dimaksudkan mengarah pada 

sebuah budaya partisipatori dalam membangun informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna atau pendengar lainnya. Motivasi-motivasi pendengar Suara Surabaya juga 

dipaparkan. 

 

Metode Penelitian 

I. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif pendekatan fenomena 

diambil dari sudut pandang teori participatory culture yang terjadi pada objek 

penelitian, yaitu individu pengguna media sosial. Secara etimologis, budaya 

partisipasi menunjuk pada studi tentang sebuah fenomena yang terjadi atau bagaimana 

fenomena masyarakat bertindak kontributif terhadap sesuatu yang dimilikinya kepada 

khalayak media sosial. 

 Latar belakang partisipasi tersebut dikaji dalam model mendekatkan peneliti 

terhadap bagaimana budaya partisipatori itu terwujud pada pengikut akun E100 yang 

terdapat pada narasumber. Budaya partisipatori sendiri memiliki cakupan aspek 

kesukarelaan individu untuk kelompok dalam membangun pencapaian atau solusi 

pemecahan perihal yang memang memerlukan dukungan khalayak. Tindakan 

kontributif sendiri dipengaruhi peran, perilaku, dan ketersediaan sumber oleh 

pelakunya dalam bertujuan mendapatkan pencapaian bersama. Menilik dari bentuk 

                                                             
4Tri Martha Herawati. Tipologi Pendengar Radio News Interaktif: Studi Tipologi Khalayak Pendengar Radio 
Suara Surabaya. (Surabaya: Tesis Sekolah Paska Sarjana Universitas Airlangga, 2007). Hal. 193. 
5 Timmy Tjondro. 1998. Motivasi-motivasi Pendengar dalam Partisipasi Interaktifnya di Program Kelana Kota 
Radio SUara Surabayaa FM Stereo.(Surabaya: Program Paskasarjana Universitas Surabaya). Hal.56. 
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sebuah tindakan, tindakan kontributif atau partisipatif adalah tindakan yang berujung 

pada tindakan sosial
6
. Dimana tindakan sosial tersebut adalah tindakan partisipatif 

yang berakar dari diri sendiri 

 Studi budaya partisipasi memiliki tujuan untuk memahami maksud dibalik 

fenomena yang terjadi pada kehidupan laman media sosial E100 sehari-hari. 

Keunikan dalam masyarakat atas sebuah perihal partisipasi  secara aktif dan  masif 

pada media sosial merupakan fenomena dalam kehidupan yang menarik untuk diteliti. 

Studi ini berkaitan dengan memahami maksud partisipasi aktif yang memberikan 

pandangan berarti bagi pengalaman seseorang atau kelompok dalam usahanya 

mengkontribusikan informasi. 

 

II. Teknik Penentuan Medium Media Sosial yang Diteliti 

Banyaknya medium media sosial  yang digunakan oleh E100 Suara Surabaya 

menjadikan keberagaman data muncul yang tersaji sebagai dasar penelitian. 

Berdasarkan data, E100 memanfaatkan medium Facebook, Twitter, Instagram, dan 

Youtube Channel. Berlandaskan modus data yang muncul, peneliti mengambil fokus 

medium Facebook E100 sebagai bahan penelitian karena memiliki social engagement 

yang masih tinggi diantara media sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan penelitian budaya partisipasi yang terjadi pada laman Facebook E100. Selain 

itu, pemilihan Facebook dapat mempermudah mendapatkan metadata informasi 

penggunanya guna menyentuh narasumber sebagai informan yang sesuai dengan 

kriteria penelitian. 

 Penggunaan medium Facebook E100 masih relevan terhadap penelitian. 

Berdasarkan data, interaksi sosial dan lalu lintas data pada laman E100 Suara 

Surabaya lebih tinggi daripada laman Twitter, Instagram, dan Youtube Channel. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terjadinya partisipasi pertukaran informasi dan interaksi 

antara E100 dengan pengguna, atau antar pengguna. Sehingga, menemukan dan 

menghadirkan narasumber yang mengerucutkan pada kesesuaian kebutuhan penelitian 

semakin mungkin terjadi. Selain itu, melalui intreraksi dan partisipasi pengunggahan 

informasi yang dapat dipantau secara real time, mempermudah peneliti dalam 

mempertimbangkan dan mengambil keputusan memilih narasumber serta penyusunan 

karakter tipologi pengguna E100. 

                                                             
6Sindung Haryanto. Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern. (Yogyakarta: Arruz Media). Hal. 139. 
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III. Teknik Penentuan Informan 

Penelitian ini memilih dan merujuk kepada narasumber dengan kriteria-kriteria 

khusus dengan pertimbangan-pertimbangan ditentukan. Keputusan dari 

pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil dari hasil pengamatan yang dilakukan 

melalui akun pribadi media social calon narasumber. Penelitian ini menggunakan 

purposive sampling dalam teknik menentukan narasumber sebagai informan. Teknik 

purposive sampling tersebut adalah model pengambilan sampel informan sumber data 

dengan memajukan kriteria-kriteria khusus sebagai landasannya
7
. Adapun kriteria-

kriteria tersebut dilandaskan pada kelayakan narasumber tersebut diambil dari 

pertimbangan bahwa pengguna media sosial yang mengikuti akun media sosial 

Facebook E100 Suara Surabaya. Hal ini didasarkan pada data riset
8
. Spesifikasi 

khusus selanjutnya adalah pengguna media sosial tersebut berdomisili di Kota 

Surabaya, kota atau kabupaten tetangga seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten 

Sidoarjo, dan Kabupaten Bangkalan, dan/ atau Kota Malang. Pemilihan domisili 

tersebut diambil berdasarkan nilai-nilai lokal konten informasi dan hipotesis data yang 

dimiliki oleh E100 Suara Surabaya. Sehingga jangkauan kota/ kabupaten tersebut 

menjadikan penelitian mudah memperoleh narasumber yang tepat untuk digali 

informasinya.  

 Kriteria kunci dalam memilih informan adalah pengguna tersebut akun media 

sosialnya pengguan tersebut modus (diidentifikasikan kerap muncul) dalam 

berpatisipasi memberikan informasi dan mengomentari unggahan E100  Selain itu, 

dengan memanfaatkan pantauan akun serta memanfaatkan kolom pencarian yang 

merujuk dengan kata kunci E100 menjadi metode dalam mendapatkan narasumber. 

Kriteria yang menguatkan atau menjadi alternatif kriteria kunci selanjutnya adalah 

pengguna media sosial yang mengikuti akun E100 Suara Surabaya yang modus dalam 

memberikan tanda suka, mengunggah ulang, atau mengutip informasi untuk 

disebarkan pada akunnya. Pemilihan kriteria kunci ini dimaksudkan untuk menggali 

informasi untuk menunjang penelitian ini. Selain itu, dengan dibantu data dan otoritas 

dari E100 Suara Surabaya, peneliti dapat menelusuri secara mandiri informan-

informan melalui pencarian calon informan pada media sosial. Dengan menghadirkan 

kriteria kunci yang didapat dari langkah-langkah preventif tersebut, penggalian data 

                                                             
7 Hamidi. Op. Cit. Hal. 52 
8Social Bakers Research. Op.Cit.  E100 Facebook Statistics 
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dari informan untuk tujuan penelitian ini dapat dicapai. Selain itu, observasi dan 

pencarian melalui media sosial mempermudah mendapatkan objek penelitian. 

 

IV. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bertingkat. Pengumpulan 

data ini memiliki tingkat urgensi dari puncak hingga menurun kebawah. Adapun 

terdapat dua tingkatan metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut; 

1). Pengumpulan Data Primer 

Data primer yang diperoleh dari metode wawancara mendalam serta mengamati 

symptom informan secara langsung guna mendapatkan informasi yang akurat. 

Model wawancara mendalam yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang dirancang, namun bersifat leluasa. Dalam 

pelaksanaanya, sifat semi terstruktur tersebut memungkinkan peneliti mengajukan 

pertanyaan yang lebih leluasa diluar pedoman wawancara yang telah disiapkan 

guna menanggapi jawaban serta menggali lebih dalam informasi pada informan 

yang terpilih. Pemilihan model wawancara mendalam ini digunakan peneliti untuk 

mendekatkan diri kepada informan-informan terpilih hingga menemukan nilai 

sebab-akibat  partisipatori dari informasi-informasi yang diberikan kepada subjek 

penelitian. 

 Observasi terhadap objek penelitian yang berkorelasi dengan kebutuhan 

pengambilan data dan informasi juga digunakan dalam penelitian ini. Observasi 

mengenai symptom atau gejala yang diberikan atau ditunjukkan oleh informan 

diekstraksi serta dicatat untuk menambah nilai hasil informasi penelitian. 

Symptom yang dimaksud disini adalah reaksi-reaksi informan terhadap unggahan-

unggahan atau alat peraga informasi yang disiapkan peneliti untuk ditunjukkan. 

Pengaruh alat peraga informasi tersebut didapat dari data E100 guna membantu 

menggali latar informan dalam mengkontribusikan informasi pada E100. Hal 

tersebut memungkinkan dicatat untuk mengekstraksi apa yang sebenarnya 

melandasi informan itu sendiri
9
 dalam bertindak partisipatif.  

 

 

 

                                                             
9 Hamidi. Op. Cit. Hal. 56. 
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2). Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diupayakan dengan menggunakan cara pemantauan akun para 

narasumber terbidik secara real time. Kemudahan media sosial Facebook dalam 

mencari pembaharuan yang terjadi pada akun-akun terpilih mempermudah 

pemantauan real time yang bertujuan untuk mendapatkan narasumber yang sesuai 

kriteria. Pemantauan tersebut dapat dilakukan pada prawawancara hingga paska 

wawancara melalui media sosial masing-masing narasumber terbidik. Dengan 

pantauan tersebut, peneliti dapat dengan selektif melakukan penambahan 

narasumber atau mengeliminasi narasumber yang memiliki karakter tipologi yang 

sama. 

 Upaya pemanfaatan literature dan jurnal yang berkorelasi juga tergolong 

sebagai metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder guna menunjang 

penelitian dan sebagai data pendukung ditempuh melalui mempelajari jurnal-

jurnal, buku-buku, publikasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Dokumentasi yang diperlukan berupa data-data yang dimiliki oleh 

E100 Suara Surabaya dalam hal perekaman yang merujuk pada pengguna-

pengguna yang kerap berinteraksi dengan instansi dalam memberikan 

informasi.Penggunaan data sekunder ini bertujuan menunjang dan memberi 

kelengkapan-kelengkapan data primer. Kelengkapan disini membantu 

mengekstraksi data primer untuk keperluan penyajian hasil penelitian. 

 

V. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sajian hasil penelitian budaya partisipasi  juga  merupakan hasil pemahaman yang 

merefleksi hasil temuan selama penelitian dilaksanakan
10

. Peneliti menggunakan 

langkah-langkah dalam mengekstraksi makna dari data-data dan informasi yang 

didapat dari penelitian ini. Selain itu langkah-langkah analisis dan interpretasi data-

data dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir capaian simpulan. 

 Langkah pertama, penyusunan pedoman wawancara yang digunakan untuk 

wawancara mendalam. Hal tersebut didasarkan dari latar belakang pemikiran peneliti. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan temuan-temuan data yang 

mengarah pada budaya partisipasi pengguna media sosial berpartisipasi dalam 

pemberitaan informasi E100 Suara Surabaya. Wawancara tersebut didampingi 

                                                             
10John W Creswell dan Vicky PlanoClark. Designing & Conducting Mixed Methods Research. (Thousand Oaks: 
SAGE Publocations). Hal. 47.  
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observasi sebagai penguat informasi, serta menggunakan model studi literasi sebagai 

proses penghimpunan informasi yang lebih kuat.  

 Langkah kedua, merujuk silang memanfaatkan data dan referensi yang yang 

dimiliki oleh E100 Suara Surabaya untuk menguatkan hasil data temuan peneliti 

dengan temuan data pengelola. Memperhatikan citra visual dan symptom narasumber 

yang terpantau pada saat wawancara merupakan bagian data yang digunakan untuk 

pengolahan dan interpretasi selanjutnya. 

 Peneliti memanfaatkan media sosial untuk memantau kegiatan atau interaksi 

(social engagement) narasumber yang berkorelasi dengan kata kunci E100. Dengan 

memanfaatkan metadata  melalui kata kunci yang diketikkan melalui kolom 

pencarian, peneliti dapat melakukan pemantauan yang bertujuan untuk melakukan 

eliminasi atau penambahan narasumber sebagai pemenuhan kebutuhan tujuan 

penelitian. 

 Langkah ketiga, mengolah data-data dan informasi yang diperoleh. Data-data 

tersebut diinterpretasi melalui pandangan peneliti yang dipersiapkan digunakan untuk 

dianalisis. Langkah ini mencakup menyajikan hasil wawancara mendalam melalui 

transkrip wawancara. Transkrip tersebut juga dilakukan untuk menuangkan hasil 

observasi symptom dalam sebuah data transkrip. 

 Langkah keempat, melakukan analisis data yang telah diperoleh dan 

ditranskirpkan. Langkah ini adalah proses memahami dan menginterpretasikan data 

kedalam analisis yang ilmiah. Proses pemahaman ini dibangun untuk menciptakan 

refleksi makna dari temuan-temuan tersebut. 

 Langkah kelima, melakukan abstraksi dan menggolongkan hasil analisis temuan 

kedalam kategori-kategori yang berkorelasi dengan penelitian. Pemilihan langkah ini 

digunakan untuk mempermudah menganalisis lebih mendalam demi menyajikan 

abstraksi data. 

 Langkah keenam, melakukan koreksi dan menemukan korelasi antar subjek 

temuan untuk mendapatkan kesatuan informasi yang utuh. Korelasi ini digunakan 

untuk mendapatkan makna intensionalitas pengguna atau pengikut media sosial E100 

Suara Surabaya dalam menanggapi atau berpartisipasi dalam pemberitaan mayanya. 

 Langkah ketujuh, menuangkan hasil pengolahan data, temuan, dan interpretasi 

berbagai sumber penunjang kedalam sajian tulisan laporan penelitian. Tulisan ini 

ditarik menuju hasil akhir dan simpulan hasil penelitian bentuk dan latar berpartisipasi 

pada laman Facebook E100 Suara Surabaya melalui media sosialnya. Sehingga, latar 



 
 

11 
 

tindakan partisipatori pengguna media sosial yang mengakses akun E100 Suara 

Surabaya tersebut dapat digali dan dibongkar menuju simpulan yang utuh. 

 

Berjejaring Informasi sebagai Latar Belakang Tindakan Pengikut Akun Resmi E100 

dalam Berpartisipasi 

Media sosial menciptakan kehidupan maya pada masyarakat modern. Kehidupan virtual ini 

memiliki ruang maya yang dijadikan sebagai sarana berjejaring. Ruang maya ini diekstraksi 

sebagai ruang dinamis yang secara fisik tidak berwujud. Ruang spasial yang mengakomodasi 

kebutuhan informasi masyarakat modern
11

.Dunia maya pada media sosial tersebut 

menyediakan ruang jejaring yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketidak-terbatasan ruang 

maya ini menjadikan hal tersebut sebagai medium pertukaran informasi-informasi yang 

cepat. Terlebih kehidupan maya pada media sosial memiliki fungsi interaksi seperti pada 

kehidupan nyata yang semakin canggih kehadirannya. Interaksi maya tersebut menciptakan 

informasi-informasi yang dapat dikonsumsi oleh sesama pengguna media sosial. Informasi 

dari hasil interaksi yang terjadi melalui media sosial terlahir dari konsep partisipatori 

penggunanya. Partisipasi pengguna tersebut yang menciptakan ribuan informasi yang tersaji 

dan beredar pada media sosial. 

 Beraktivitas dalam  media sosial dapat mempermudahkan interaksi sekaligus berfungsi 

sebagai sarana pertukaran informasi para penggunanya. Pertukaran ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi hingga setingkat individu. Aktivitas tersebut mendorong 

masyarakat untuk mengandalkan media sosial sebagai salah  satu  alternatif dalam 

pemenuhan kebutuhan informasinya. Selain alternatif-alternatif kemudahan dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi tersebut, muncul latar-latar pengguna media sosial dalam 

bertindak partisipatif terhadap afiliasinya dalam mensirkulasi informasi. Sehingga, media 

sosial menjadi sarana yang kompleks yang bermanfaat informatif. 

 Komplektivitas bentuk informasi yang tersaji pada media sosial menjadikan ruang 

interaksi bentuk baru. Pengguna di dalam media sosial membentuk afiliasi-afiliasi komunitas 

yang berjejaring atau yang tren disebut social engagement. Komunitas jejaring ini memiliki 

komoditas informasi suplai kehidupannya. Keberagaman informasi yang dimuat pada media 

sosial menyebabkan media sosial itu sendiri melakukan pengembangan secara berkelanjutan. 

                                                             
11Manuel Castells. The Rise of Network Society (Second Edition with Preface). (United Kingdom: Willey-
Blackwell, 2010) Hal. 441. 
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Pengembangan tersebut diupayakan agar dapat menapung segala aspek kebutuhan informasi 

dan interaksi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Mengambil konsep dari komunitas jejaring 

dan jejaring informasi, menjadikan media sosial sebagai sarana yang tepat untuk menaungi 

kehidupan maya masyarakat modern. 

 Rise of Network Society karya Manuel Castell menginterpretasikan pandangan 

visionernya bahwa masyarakat akan memiliki ruang virtual yang dapat menjadikan 

kehidupannya berubah lebih cepat. Kecepatan tersebut membawa atau memuat informasi 

yang dikandungnya. Masyarakat akan memiliki jejaring, dimana semua kebutuhannya baik 

secara ragawi yang berwujud maupun yang tak berwujud, dapat dipenuhi dengan adanya 

informasi berjejaring yang dibangun bersama secara partisipatif. Lebih jauh lagi, masyarakat 

akan membentuk komunitasnya sendiri secara maya dengan dimediumi oleh internet dan 

jaringan. Berinteraksi, mengenal satu sama lain, hingga saling menjalin hubungan yang lebih 

personal seperti kekerabatan dan sejenisnya melalui atau diawali dari dunia jejaring. 

 

Bentuk Partisipasi Pengikut Akun Resmi E100 terhadap Informasi dan Pemberitaan. 

Kehadiran media sosial melahirkan perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat. Konsep 

Web 2.0 atau user-generated content yang diterapkan pada media sosial melahirkan budaya 

dalam mengkonsumsi dan mengkontribusikan informasi. Partisipasi itu sendiri juga melekat 

pada masyarakat Indonesia dengan istilah gotong royong
12

. Tindakan gotong royong tersebut 

berafiliasi pada sebuah tujuan tertentu yang hendak dicapai bersama dan dimanfaatkan pula 

untuk bersama. Apabila ditarik menuju  media sosial, gotong royong tersebut memiliki satu 

tujuan tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas pengguna laman jejaring. 

 Kesukarelaan warganet dalam membangun informasi berjejaring dalam media sosial 

merupakan sebuah rantai utama konstruksi budaya partisipatori. Tindakan-tindakan kolektif 

pengguna media menciptakan bentuk-buntuk yang mengarah pada budaya partisipasi. Afiliasi 

adalah salah satu bentuk tindakan partisipatori. Afiliasi merupakan ketertautan antara 

pengguna dengan E100. Juga ketertautan yang terjadi antar penggunanya yang diawali 

dengan persinggungan terhadap E100 terdahulu. Afiliasi yang terjadi bisa membawa interaksi 

hingga kehidupan nyata para penggunanya. Keberadaan E100 yang menjadi fasilitator afiliasi 

yang lebih luas antar penggunanya adalah sebuah pemicu tindakan global pada dunia maya. 

                                                             
12 Sri Rahayu, dkk. Budgeting of School Operational Assistance Fund Based on The Value of Gotong Royong. 
(Malang: Jurnal Procedia, 2015). Hal. 364. 
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Jejaring yang terjadi pada afiliasi tersebut tidak jauh dari induk naungan afiliasi, yaitu 

pemberitaan atau apa saja yang berkorelasi dengan E100. Ketertautan yang terjadi dengan 

E100 merupakan dampak yang diberikan oleh media sosial yang dimanfaatkan menjadi 

medium jejaring secara global.  

 Budaya partisipasi erat dengan konstruksi pemecahan sebuah masalah yang memerlukan 

keterlibatan khalayak masyarakat. Pemecahan yang bersifat kolaboratif adalah salah satu 

bentuk budaya partisipasi yang dikemukakan oleh Jenkins. Bentuk ini terwujud dalam bentuk 

tindakan nyata. Apabila pada dunia jejaring, tindakan partisipasi baik informasi maupun 

materi yang kemudian memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata. Pada era internet ini, 

banyak laman jejaring dan situ-situs yang menyediakan kolaborasi dalam pengentasan sebuah 

masalah. Pada laman E100 banyak apresiasi dan persuasi dalam menajalankan budaya 

partisipatori bentuk ini. Dimana para warganet media sosial bertindak secara mandiri sebagai 

pengkontribusi informasi, pengelola informasi, melayani sendiri tentang informasi yang 

dicari, hingga menyajikan informasi secara mandiri guna kepentingan kolaborasi pemecahan 

suatu perihal bersama.  

 Industri informasi mengalami perubahan setelah internet mudah diakses dan media sosial 

memiliki ragam bentuk dan fasilitasnya. Penyiaran didorong oleh internet untuk menggeser 

budaya pencari informasinya. Media sosial menggeser pengelola informasi yang kini dapat 

dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui ada informasi yang perlu disiarkan. Tindakan 

penyiaran yang dilakukan secara mandiri oleh pengguna media sosial melalui akunnya adalah 

salah satu ekspresi pengguna itu sendiri dalam memaknai informasi. Ekspresi itu sendiri 

adalah salah satu bentuk budaya partisipatori, terlebih informasi yang diunggah pada laman 

media sosial adalah sebuah bentuk ekspresi penggunanya dalam merespon suatu perihal. 

 Laman media sosial E100 sebagai wadah perantara dalam memenuhi komoditas informasi 

masyarakat Kota Surabaya, dan Jawa Timur yang berkonsep partisipasi warga. Konsep 

partisipatori ini sudah diterapkan sebelum adanya media sosial yang dimanfaatkan sebagai 

medium informasi oleh Suara Surabaya. Tepatnya ketika media siar suara masih 

mendominasi metode masyarakat sebagai sarana pencarian informasi. Kini E100 menerapkan 

sirkulasi informasi yang sama dengan memanfaatkan media sosial yang sejalan dengan 

konsep user-generated content. E100 mengkontruksi laman media sosialnya untuk 

menunjang pengguna media sosial berinteraksi dan berkontribusi informasi didalamnya. Hal 

tersebut menjadikan hasil berbanding lurus dengan hasil perolehan pendengar dan pengikut 
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pada media sosialnya. Informasi yang disajikan pada akun media sosial E100 Suara Surabaya 

melibatkan pengguna lain untuk berkontribusi. Keterlibatan pencipta atau pengunggah dalam 

menyebarluaskan informasi tersebut adalah sebuah tindakan sirkulatif dalam budaya 

partisipatori. 

 Sifat media sosial yang user generated content (isi informasi yang diciptakan secara 

mandiri oleh pengguna) membuat pengguna dapat menciptakan informasinya sendiri. Selain 

itu juga dapat memberikan tanggapan secara langsung melalui akun media sosialnya. Juga 

memanfaatkan informasi secara mandiri. Aspek partisipasi yang diberikan oleh layanan pada 

fitur media sosial beraneka ragam. Menjamurnya partisipasi warganet tersebut didorong 

dengan kemudahan teknologi komunikasi dan informasi yang meningkatkan keaktifan dan 

jumlah pengguna media sosial untuk berperan serta. Terutama berperan serta dalam 

kesukarelaan berbagi informasi pada dunia maya melalui media sosial. Dorongan sirkulatif 

tersebut yang menarik pengguna-pengguna lainnya yang terdampak informasi pada media 

sosial untuk bertindak partisipatoris guna mengkontribusikan informasi yang dimiliki guna 

memenuhi kebutuhan pengguna lainnya. 

 

Tindakan Sosial dalam Budaya Partisipatori Pengikut Akun Resmi E100 

Berpartisipasi adalah sebuah tindakan sosial. Dimana tindakan tersebut berakar dari diri 

sendiri dengan apa yang dimiliki untuk dikontribusikan kepada khalayak. Bertindak 

partisipatif pada era media sosial adalah sebuah tindakan sosial yang dilakukan individu 

sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan 

kepada tindakan orang lain
13

. Berpartisipasi pada media sosial adalah sebuah tindakan sosial 

yang berkenaan dengan bagaimana tindakan kontributif pengguna diarahkan kepada tindakan 

pengguna lain. Tindakan ini mengarahkan pengguna untuk menyuburkan budaya partisipasi 

di dalam laman media sosial, terutama pada akun resmi E100.  

 Budaya adalah bentukan dari pengulangan tindakan-tindakan. Berpartisipasi berulang-

ulang membentuk sebuah rangkaian struktur budaya. Tindakan yang telah membudaya adalah 

tindakan yang secara sengaja atau tidak dilakukan secara simultan. Tindakan partisipatori 

masuk dalam kelompok tindakan rasionalitas instrumental. Dimana para pengguna, baik 

                                                             
13

Ana Nur Afifah. Pola Interaksi Pondok Pesantren Modern Al-Amanah dengan Masyarakat Sekitar Desa 
Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo: Tinjauan Sosiologis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max 
Webber. (Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016). Hal. II-1. 



 
 

15 
 

pengikut maupun pengakses laman E100 bertindak partisipatoris karena ada kebutuhan yang 

perlu dipenuhi dalam dirinya sebelumnya. Kini setelah pengguna tersebut memiliki 

informasi, Ia coba untuk membagikan kepada khalayak. Dimana dalam pikirannya pernah 

mengalami sebagai diri yang mencari informasi. Maka dari itu, ketika pengguna tersebut 

memiliki informasi yang barangkali dibutuhkan lainnya, Ia mengkontruksi diri atas 

kesadarannya sebagai pengguna media sosial untuk berafiliasi pada akun resmi yang 

menurutnya terpercaya dan memiliki jangkauan pengakses yang luas. Tujuannya guna 

mendapati informasinya bermanfaat bagi khalayak lainnya. 

 

Interpretasi Budaya Partisipatori Terhadap Kontribusi Pengakses Akun Resmi E100 

Budaya partisipasi adalah sebuah tindakan bahu-membahu, atau yang warga negara Indonesia 

kenal dengan istilah gotong-royong  memiliki satu fokus tujuan untuk dicapai. Dalam 

melakukan tindakannya, para partisipator bebas mengkontribusikan apa yang Ia miliki untuk 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai 

bersama. Kehadiran media sosial dan jaringan internet membuka budaya partisipatori lebih 

luas lagi cakupan dan tindakannya
14

. Metode dalam member dukungan yang partisipatif juga 

mengalami perubahan yang berarti. Tindakan partisipatori itu sendiri menembus batas ruang 

dan waktum sesuai dengan sifat jaringan dunia maya dan media sosial. Berpartisipasi dalam 

media sosial dapat dilakukan dengan berafiliasi pada akun-akun resmi yang dimiliki oleh 

media warga. Afiliasi tersebut memberikan dampak yang berarti pada tindakan-tindakan 

partisipatoris informatif yang dilakukan warganet dari berbagai belahan dunia. 

 Di Indonesia sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tentang 

perubahan era informasi semenjak hadirnya internet pada masyarakat modern menghasilkan 

data terbaru mengenai transformasi akses informasi. Total pengguna internet di Indonesia 

sebesar 63 juta jiwa, 95% adalah pengguna dan pengakses media sosial
15

. Hal ini dapat 

dijadikan gambaran umum bahwa pesatnya jumlah perkembangan  masyarakat Indonesia 

yang memanfaatkan media sosial sebagai wadah berjejaring maya. Hal ini dapat dilihat 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat pengguna internet di Indonesia tinggi dalam jejaring 

media sosial. Media sosial tersebut digunakan untuk mengonsumsi informasi, memproduksi 

informasi, hingga berinterkasi dengan masyarakat pengguna lainnya tanpa terbatas ruang dan 

                                                             
14 Dana Rotman, Jenny Preece, dan Ben Shneiderman. From Slacktivism to Activism: Participatory Culture in the 
Age of Social Media. ( Vancouver: CHI Edition,  2011). Hal. 4. 
15

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. 
(https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+
Orang/0/berita_satker diakses pada 15 Maret 2017) 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
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waktu. Terlebih lagi, media sosial Facebook  mempermudah pengguna dengan memberikan 

fitur ruang untuk berpartisipasi, berinteraksi, hingga mengekspresikan diri terhadap apa yang 

ada di dalam media sosial itu sendiri.  

 Laman resmi Facebook E100 yang dimiliki oleh Suara Surabaya Media memiliki 

keterbukaan yang memungkinkan berbagai macam partisipasi pengguna media sosial. 

Partisipasi itu berguna untuk melakukan tindakan kontribusi dan berinteraksi atau dengan 

istilah sedang ber-social engagement didalamnya. Data penelitian yang didapatkan oleh 

lembaga riset Social Bakers, pengguna Facebook yang mengikuti akun E100 memiliki 

jumlah 760.765 pengakses. Dari hasil temuan data dapat dianalisis hingga memunculkan 

istilah-istilah baru dalam mendeskripsikan karakter-karakter tersebut dalam klasifikasi 

tipologi pengguna media sosial E100. Generalisasi tipologi ini disebabkan oleh temuan-

temuan terhadap objek penelitian yang menampilkan gejala-gejala yang memiliki kesamaan 

dan diidentifikasikan sebagai justifikasi terhadap bentuk-bentuk partisipasi pada laman E100. 

Media sosial yang menjadi medium mempermudah kontruksi tindakan partisipasi para 

penggunanya. Kebutuhan yang dibangun pemenuhan bersama terlepas dari konteks informasi 

saja.  

 Membangun kontribusi informasi melalui E100 itu sejalan dengan konsepsi budaya 

partisipasi yang dibangun dalam media sosial itu sendiri. Sebagai media warga, E100 tempat 

berafiliasi ribuan pengaksesnya
16

. Afiliasi yang terjalin didalamnya terdiri dari komunikasi 

tiga arah. Afiliasi E100 dengan pengguna berupa informasi. Afiliasi yang terjadi pada 

pengguna dengan E100 berupa informasi atau interaksi. Juga afiliasi antar perngguna yang 

berwujud interaksi. Interkasi antar pengguna tersebut adalah partisipasi yang terjalin baik 

didalam jejaring E100 atau diluarnya setelah bertemu pada jejaring laman E100. Ikatan yang 

terjadi tersebut didasarkan atas kesamaan kebutuhan para pengguna, juga kebutuhan E100 

sendiri dalam mendapatkan partisipasi informasi para penggunanya. 

 Keunikan budaya partisipasi ini memiliki keselarasan namun berkonsepsi antitesis 

terhadap konsep yang serupa, McDonalisasi
17

. Teori yang menyebutkan dimana subjek 

individu bertindak sendiri, melayani dirinya sendiri, dan menyajikan apa yang dibutuhkan 

untuk dirinya sendiri. Konsepsi tersebut selaras dengan konsep kontributif, namum 

bertentangan dengan makna participatory culture itu sendiri. Partisipasi yang dibangun itu 

                                                             
16

 Henry Jenkins. Confronting the Challenges of Participatory Culture: media Education for the 21st Century. 
(Chicago: Mac Arthur Foundation, 2009). Hal. 53. 
17 George Ritzer. The McDonaldization of Society. (Los Angeles: Pine Forge Press, 1993). Hal. 354. 
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menjunjung azas kepentingan yang bisa dimanfaatkan umum, bahkan global. Latar tindakan 

informasi. 

 Budaya partisipatori erat dengan konsep tindakan yang dilakukan secara simultan. 

Tindakan berkontribusi yang dilakukan secara berulang dan dalam kontekstual yang sama 

atau seragam, menciptakan repetisi atau pengulangan yang konsisten. Tindakan konsisten 

tersebut menjadi sebuah budaya. Tindakan kontribusi tersebut menjadi budaya partisipatori. 

Budaya partisipatori yang terjadi pada dunia jejaring,  seperti pada laman akun resmi media 

sosial E100 Suara Surabaya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan berulang oleh 

pengikutnya dalam kontekstual berpartisipasi informasi untuk dan kepada warganet pengikut 

E100 lainnya. Latar belakang tindakan-tindakan berulang tersebut dilatar belakangi oleh 

salah satunya adalah niatan dalam membantu warga lain yang membutuhkan bantuan, 

terutama informasi. Selain itu, latar ketersediaan infromasi yang memungkinkan 

dimanfaatkan oleh pengikut akun resmi E100 lainnya adalah salah satu dorongan dalam 

bertindak partisipatif. 

 

Simpulan 

Keberadaan akun media sosial E100 milik Suara Surabaya Media turut meramaikan industri 

informasi media baru di era digital ini. Sejatinya produk Suara Surabaya yang diawali dengan 

media siar radio kini dengan adanya internet dan teknologi komunikasi telah merambah pada 

media sosial. Sebagai imbas dari tingginya pengguna internet dan media sosial, Suara 

Surabaya Media mengikuti kemauan pasar supaya distribusi informasinya tetap terjaga. 

Media sosial memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut sejalan dengan konsep 

informasi dan pemberitaan yang diciptakan oleh Suara Surabaya. Konsep tersebut adalah 

jurnalisme partisipatori. Dengan memanfaatkan partisipasi warga, Suara Surabaya menjadi 

media dalam menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh sukarelawan tersebut. Sejalan 

dengan itu, media sosial memiliki konsep Web 2.0. Konsep berlandaskan partisipasi 

pengguna ini yang menjadikan sama dengan konsep jurnalisme partisipatori Suara Surabaya. 

Web 2.0 atau user generated content pada media sosial itu sendiri harafiahnya adalah konten 

informasi yang diciptakan sendiri oleh pengguna dan ditanggung jawab sendiri oleh 

kontributornya. Hal ini adalah salah satu yang menyebabkan media sosial menembus batas 

ruang dan waktu. Selain itu, jangkauan internet yang global, membuat media sosial dapat 

diakses oleh siapapun dan dimanapun asal terhubung dengan internet. 

 Kehadiran media sosial sebagai sarana bertukar informasi dari tingkat individu hingga 

tingkat lembaga merupakan medium yang vital pada saat ini. Terlebih lagi, tercatat bahwa 
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pengguna media sosial di Indonesia menembus angka 58,5 juta jiwa
18

. Interaksi dan 

komunikasi banyak terjadi pada media sosial, terutama Facebook. Penelitian yang mengambil 

fokus pada laman Facebook E100 ini menemukan keunikan-keunikan tersendiri pada 

pengaksesnya dalam bertindak sebagai partisipator informasi. Sebagai ruang publik yang 

memanfaatkan kontribusi para pengaksesnya sebagai bahan bakar informasinya, laman E100 

dijejali sebanyak 861.265 interaksi setiap harinya. Interaksi tersebut terdiri dari kontribusi 

informasi pengguna, saling member komentar, dan pemberian tanda Like atau Emoticon yang 

mewakili secara simbolik kehadiran pengikutnya. 

 Partisipasi masing-masing warga nett yang menggunakan E100 sebagai wadah 

mengglobalkan informasi kepada khlayak lain yang membutuhkan informasi yang dimiliki, 

tertentu berdampak mempengaruhi pengguna lainnya yang ikut berinteraksi dan 

mengkonsumsi informasi didalamnya. Cakupan global media sosial juga mempengaruhi 

E100 dalam menjangkau ruang-ruang yang tak terbatas jarak dan waktu. Sehingga 

mengakibatkan laman E100 itu sendiri bagaikan bejana atau keranjang yang mewadahi 

aspirasi-aspirasi yang berdampak melakukan perubahan dan partisipasi tertentu dengan 

memanfaatkan informasi. Adapun terdapat latar belakang dan bentuk-bentuk partisipasi yang 

diberikan pengguna akun resmi E100 untuk membangun sebuah gotong-royong dalam 

memenuhi kebutuhan informasi warganet lainnya yang mengakses. 

I. Simpulan Latar Belakang Bertindak Partisipatoris oleh Pengikut Akun Resmi 

E100 

Bertindak partisipatoris adalah sebuah tindakan sosial yang mendukung gotong- 

royong dalam mencapai satu tujuan besar bersama. Tindakan sosial itu sendiri adalah 

sebuah tindakan yang mempunyai arti subjektif bagi individu/ internal kelompok dan 

diarahkan kepada tindakan orang lain. Partisipasi bersumber dari diri sendiri dengan 

apa yang dimiliki dimaksudkan untuk dibagikan kepada khalayak. Berpartisipasi pada 

media sosial adalah tindakan yang dapat dilakukan pengguna media sosial sebagai 

sarana bertukar informasi melalui unggahan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang 

dapat menghasilkan sebuah budaya. Budaya partisipatori itu sendiri berasal dari 

pengulangan tindakan kontributif atau partisipatif yang diberikan masyarakat untuk 

mencapai sebuah tujuan. 

 Dilakukannya tindakan partisipatorif itu sendiri memiliki latar yang bervariasi 

pada masing-masing pelaku tindakan. Latar tersebut dapat dianalisis dari pengaruh-

                                                             
18 Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Loc. Cit. 
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pengaruh yang diberikan oleh partisipator terhadap apa dan tujuan bertindak 

kontributif. Variasi latar belakang juga dipengaruhi kebutuhan masing-masing 

partisipator, faktor pengaruh internal, dan eksternal pada partisipator itu sendiri. 

Dorongan-dorongan seperti ketersediaan informasi pada diri partisipator dan 

kebutuhan untuk membagikan serta mengkonsumsi informasi dari partisipator lainnya 

adalah pengaruh-pengaruh yang mendasari terjadinya tindakan partisipatori yang 

berujung pada membudayanya partisipatori pada dunia maya, terutama media sosial 

yang menjunjung nilai user-generated content. 

 

II. Simpulan Bentuk-bentuk Budaya Partisipasi Pengikut Akun Resmi E100 

Latar belakang tindakan partisipatori dirumuskan dalam model bentuk-bentuk budaya 

partisipasi pengikut akun resmi E100. Merujuk dari bentuk-bentuk budaya 

partisipatori pada Jenkins, informan-informan penelitian dimasukkan dan selaras 

dengan apa yang diutarakan pada teori Participatory Culture tersebut. Bentuk-bentuk 

budaya partisipatori yang dilakukan oleh informan-informan selaras dengan teori. 

Temuan mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang 

informan-informan penelitian yang juga pengikut akun resmi E100 dirumuskan pada 

analisis bahwa gejala-gejala yang dilakukan berkorelasi dengan rumusan bentuk-

bentuk budaya partisipatori berdasarkan teori. Sehingga, analisis dalam mengekstraksi 

informasi-informasi yang digali dari narasumber menunjukkan mengarah pada 

karakter golongan budaya partisipatori pengikut akun resmi E100 terhadap pada 

laman tersebut. 

 

III. Temuan Karakter Golongan Budaya Partisipasi Pengikut Akun Resmi E100 

1.) Jenis Pangikut Akun E100 

Pengikut akun resmi E100 dibagi menjadi dua sub-kategori berdasarkan tindakan 

partisipatif yang dilakukan pada dan berkorelasi dengan akun tersebut. 

a) Pengikut Bertindak 

Tipe pengikut ini adalah tipe partisipatoris aktif yang memberi respon dan 

betindak informatif terhadap informasi yang diunggah pada laman E100 

maupun yang dikontribusikan oleh pengikut lainnya. Tindakan tersebut 

terekam, terlihat, dan terwujud dalam media sosial dan kolom-kolom 

beranda akun resmi E100. Adapun tindakan tersebut dibagi menjadi dua, 

yaitu informatif, dimana penggunya memberikan informasi-informasi 
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tambahan pada unggahan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengikut 

E100 lainnya. Kedua adalah golongan pengikut yang memberikan solusi 

mutlak yang dapat digunakan pengikut lainnya dalam memecahkan suatu 

perihal. Konstuksi solutifnya didasari dari sebab-akibat dan pandangan 

kritis, hingga memunculkan respon solusi yang mutlak. 

b) Pengikut Pengamat atau Spectators 

Golongan pengguna ini hanya sebagai konsumen yang mengkonsumsi 

informasi pada akun resmi E100 tanpa meninggalkan tindakan partisipasi 

yang dapat terlihat pada laman tersebut. 

 

2.) Tipe Partisipasi Pengikut Akun Resmi E100 

Tipe partisipasi dan interaksi pengikut akun resmi E100 ini didasarkan pada fitur-

fitur yang tersedia pada laman Facebook. Sehingga interaksi yang dibangun dapat 

terlihat dan berada pada cakupan laman akun resmi Facebook E100. 

 

a) Kontribusi Informasi 

Pengikut yang aktif dalam memberikan kabar terbaru kepada E100 dan 

warganetnya melalui informasi, yang didukung oleh jaringan internet dan 

teknologi komunikasi pribadi. Kontribusi ini bisa berupa seperti tekstual, 

visual fotografi, hingga visual gambar bergerak. 

b) Komentar 

Tindakan partisipatoris yang berupa merespon informasi-informasi yang 

tersaji pada laman akun resmi E100. Komentar-komentar yang diberikan 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu mambangun, seperti sebuah positivistik 

yang mendukung pemunculan sebab-akibat pada subjek informasi yang 

diunggah; dan menjatuhkan yang berupa kritikan-kritikan desktruktif yang 

mengganggu konten informasi itu sendiri kepada E100 dan warganetnya 

yang lain. 

c) Simbolik 

Interaksi ini didukung oleh fitur-fitur penggunaan simbol dan emoticon atau 

animasi yang dapat mewakili representasi pengikut dalam menanggapi 

informasi pada akun resmi E100 atau unggahan yang masuk dari warganet 

E100 lainnya. 
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d) Bagikan 

Pengikut dapat melakukan sirkulasi penyebarluasan informasi yang 

terkandung dalam akun resmi E100. Tindakan ini didukung oleh fitur 

Facebook yang mendukung berbagi informasi yang cakupannya lebih luas. 

Tindakan membagikan disini dibagi menjadi dua,  yaitu membagikan 

informasi saja, atau berbagi dengan memberikan komentar, sanggahan, dan 

kritit atas informasi itu sendiri kepada warganet lainnya yang didukung 

oleh fitur Facebook itu sendiri. 

 

 3.) Jenis Jejaring Pengikut Akun Resmi E100 dalam Berinteraksi 

a) Jejaring Internal 

Interaksi jejaring internal ini terjadi pada laman beranda akun resmi E100. 

Sehingga ketersediaanya terlihat adanya interaksi, partisipasi, dan 

komunikasi dua arah atau searah melalui kontribusi yang tercipta oleh 

pengguna dalam laman tersebut dan berwujud. 

 

b) Jejaring Eksternal 

Jejaring eksternal kuat keterkaitannya dengan afiliasi antar pengikut E100 

yang melalukan komunikasi dan diskusi di luar laman E100. Afiliasi yang 

terbentuk ini berawal dari interkasi yang terjadi pada laman E100. 

Kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok eksternal E100 yang 

memiliki kecocokan antar pengguna dalam hal pemikiran, gagasan, dan ide 

yang dikontribusikan pada laman E100. 
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