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ABSTRAK 

Keterbukaan dasar negara mempermudah banyak ideologi baru masuk ke 

nusantara, termasuk dengan ideologi-ideologi keagamaan. Mereka yang 

berkepentingan berekspansi dengan membentuk jaringan-jaringan di masyarakat, 

menyuntikkan wacana-wacana atas nama agama agar tercipta identitas baru sesuai 

yang dikehendakinya. Seperti para fundamentalis agama yang banyak 

memanfaatkan sensitifitas masyarakat terhadap isu-isu keagamaan untuk 

menjaring partisan-partisan ideologis baru. Arus informasi dalam dunia maya 

melancarkan segala aktivitas tersebut.  Kepentingan ini menargetkan mahasiswa 

sebagai bagian dari penduduk terbesar dunia maya. Dengan masuk ke dalam 

organisasi-organisasi kemahasiswaan ekstra kampus melalui sarana  online seperti 

website, forum-forum diskusi dan platform media sosial lainnya agar setiap 

gerakan bawah tanah mereka tidak mudah terdeteksi secara fisik. Kendati 

demikian, tidak dapat begitu saja menggeneralisir  konten maya yang dimiliki 

setiap OMEK sebagai negatif atau positif. Pasalnya sebagian besar dari OMEK di 

negara ini bahkan telah berdiri seiring dengan tumbuhnya NKRI. Begitu halnya 

dengan forum diskusi online culture school yang dimiliki Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengkaji bagaimana dan 

untuk kepentingan apa sebenarnya forum ini mengkonstruksi identitas keagamaan 

kader-kadernya melalui berbagai informasi dan pengetahuan yang sengaja 

dibagikan dalam teks-teks multimodal. Dengan bantuan pisau konstruksi identitas 

Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe, serta metode kritis Norman Fairclough 

dalam analisis diskursusnya, studi ini pada akhirnya mengungkap bahwa forum 

online culture school berkepentingan untuk mengkonstruksikan ideologi islam 

moderat sebagai wacana tandingan dari wacana-wacana yang dibagikan para 

fundamentalis. Identitas keagamaan yang toleran dan tetap bercirikan revolusioner 

terungkap dari wacana keberagaman dan pergerakan yang dibangun melalui alur 

serupa knowledge sharing. Studi ini pun menghasilkan tiga tipe pemetaan anggota 

forum, diantaranya (1) man of desire, (2) unparticipatory ideologist, dan (3) 

participatory ideologist yang dibagi lagi kedalam dua sub tipe yakni supporter of 

desire dan disclaimer of desire. 

Kata Kunci: Agama, Identitas, Wacana, Knowledge Sharing, Forum Diskusi 

Online, OMEK 
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ABSTRACT 

Disclosure of the national principle, enables many new ideologies enter the 

country, including religious ones. Those who concerned, expans to form networks 

in society, injecting the discourses in the name of religion in order to create a new 

identity in accordance of their pleases. Like the religious fundamentalists who are 

making use of public sensitivity toward religious issues to recruit new ideological 

participants. The flow of information in cyberspace launch that kind of activities. 

These interests are targeting students as part of the largest population of 

cyberspace. With the entry into extra student organizations, campus through 

online media such as websites, discussion forums and other social media 

platforms, so that any of their underground movement are not easily detected 

physically. Nevertheless, can not simply generalize virtual content to every OMEK 

as a negative or positive. Because most of OMEK in this country has been 

established along with the growing Homeland. So is the same case with online 

discussion forums 'online school culture' owned by Muhammadiyah Students 

Association. A qualitative approach was conducted to examine how and for what 

purpose this forum actually construct the religious identity of its cadres through 

various information and knowledge that is intentionally distributed in multimodal 

texts. With the help of identity construction by Bethan Benwell and Elizabeth 

Stokoe, and Norman Fairclough critical method in the analysis of discourse. 

These studies ultimately revealed that the online culture school’s forum are 

concerned to construct a moderate Islamic ideology as a counter-discourse of 

shared discourses fundamentalists. Tolerant religious identities revealed and still 

characterized by the revolutionary movement of the discourse of diversity and a 

similar groove built through knowledge sharing. This study also produced three 

types of mapping forum members, including: (1) man of desire, (2) 

unparticipatory ideologist, and (3) participatory ideologist which is divided into 

two sub-types which supporter of desire and disclaimer of desire.  

Keywords: Religion, Identity, Discourse, Knowledge Sharing, Online Discussion 

Forum, OMEK 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan sebuah negara yang berpondasi pada paham ideologi 

terbuka, dimana apapun dan siapapun berhak untuk membangun pemikirannya 

sendiri tanpa terbelenggu ketatnya hukum negara. Kebebasan ini kemudian 

digunakan oleh beberapa pihak untuk membangun kelompok-kelompok tertentu, 

terutama untuk mendistribusikan pemikiran atau ideologi yang dimiliki kepada 

banyak orang. Masyarakat terus saja dicekoki dengan isu-isu dan berita yang 

menyatakan bahwa wacana tertentu yang menyangkut agama adalah benar. 

Wacana-wacana atas nama agama sengaja disebarkan sebagai seolah-olah sebuah 

kebenaran, demi mendapatkan simpatisan untuk kelompok tersebut. Sarouglou 

menyebutkan bahwa yang menyebabkan munculnya prasangka-prasangka dalam 

sebuah argumentasi kelompok sebenarnya bukan sepenuhnya peran dari agama, 
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melainkan otoriterianisme pada kecenderungan kepribadian dan pemikiran yang 

tertutup. Terdapat pihak lain yang berusaha memanfaatkan celah dengan 

menanamkan prasangka-prasangka tertentu mengenai kelompok lain. Mereka 

berusaha menerapkan otoriterianisme pada kelompok dengan cara-cara 

fundamentalis yang spesifik, yaitu literal, ortodox, dan kaku
1
. 

Di era informasi ini, pihak-pihak yang berkepentingan seperti 

fundamentalis dapat dengan mudah menciptakan konten wacana-wacana dan 

mendistribusikannya pada masyarakat luas melalui sebuah platform digital. 

Berbagi informasi melalui media sosial faktanya memang merupakan salah satu 

cara paling mudah untuk membentuk sikap diri maupun identitas manusia. 

Melalui informasi yang di representasikan dalam sebuah media, individu dapat 

begitu saja bereaksi dan membentuk identitasnya entah itu yang pro maupun 

kontra dengan apa yang disampaikan dalam informasi tersebut
2
. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa media sosial memainkan peran kunci untuk menciptakan 

pandangan-pandangan baru, membentuk maupun membulatkan identitas dalam 

diri manusia dengan perilaku konsumsi informasinya. Media sosial adalah narator 

yang berfungsi sebagai penyampai informasi dengan perspektif-perspektif yang 

ditambahkannya
3
. 

Berbicara mengenai media sosial tak pernah lepas dengan generasi 

millenial sebagai aktor utamanya. Generasi yang lebih banyak terpengaruh dan 

mengendalikan arus informasi di dalamnya. Mahasiswa merupakan salah satu 

perwujudan kelompok intelektual dari generasi millenial. Mahasiswa juga 

dikatakan sebagai kelompok yang reaktif, dan memiliki andil besar dalam 

menentukan arah pergerakan sebuah negara. Vassilis Saroglou bahkan 

menyebutkan bahwa posisi ini sering dijadikan mangsa empuk bagi para 

fundamentalis untuk menanamkan konsepsi keagamaannya, membentuk identitas 

baru sesuai dengan kepentingan mereka
4
. 

Identitas sosial (termasuk agama) yang dimiliki kaum muda tidak begitu 

saja terbentuk dari dalam dirinya, melainkan terdapat pengaruh dan campur 

tangan kelompok disekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Prinsen et.al, bahwa 

jaringan sosial generasi muda mampu menjadi sumber perkembangan identitas 

dirinya
5
. Oleh karena itu, Kemenristekdikti telah banyak memperingatkan pihak 

perguruan tinggi untuk lebih berhati-hati pada masuknya unsur radikalisme 

dengan melarang organisasi-organisasi pergerakan yang tidak sesuai dengan 

                                                           
1
 Vassilis Saroglou, Intergroup Conflict, Religious Fundamentalism, and Culture, Journal of Cross-

Cultural Psychology 2016, Vol. 47(1), pp.33–41 
2
 Peter J. Hemming and Nicole Madge, Researching Children, Youth and Religion: Identity, 

Complexity And Agency, Childhood, 2011, Vol.19 (1), pp.38-51 
3
 Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi  

Narasi Islamisme Di Indonesia,  Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2017, Vol 5(2), pp. 224-243 
4
 Vassilis Saroglou, op.cit. 

5
 Fleur Prinsen et.al,  Networked Identity: How Immigrant Youth Employ Online Identity 

Resources, Young, 2015, Vol. 23 (1), pp.19-38 
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ideologi pancasila masuk dan tumbuh di lingkungan kampus
6
. Kekhawatiran ini 

bermula dari tersebarnya wacana mengenai terpaparnya beberapa Perguruan 

Tinggi Negeri di Indonesia dengan paham-paham radikalisme.  Pelbagai situs 

berita menyebutkan hal itu sebagai headline mereka, terutama pada pertengahan 

tahun 2018 lalu. Beberapa wacana menyatakan bahwa lembaga BNPT telah 

mengeluarkan data resmi mengenai tujuh PTN yang diindikasi menjadi lokasi 

penyebaran paham-paham radikal
7
. Bahkan beberapa diantaranya bahkan 

menyebutkan bahwa paham tersebut disisipkan melalui organisasi-organisasi 

kemahasiswaan, termasuk dalam Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK). 

Di era digital ini, konvergensi media dan kemudahan akses informasi 

bahkan telah memberikan ruang yang sangat terbuka bagi mahasiswa sebagai 

generasi millenial, untuk lebih leluasa beraktivitas dalam organisasinya serta 

membentuk kultur-kultur yang sengaja ditanamkan
8
. Organisasi-organisasi 

mahasiswa ekstra kampus (OMEK) yang dulu hanya dapat diraih dengan 

pertemuan tatap muka secara rutin, kini dapat lebih mudah melalui komunikasi 

interface, yaitu melalui banyak platform diskusi online. Wacana diciptakan 

melalui konten-konten informasi yang sengaja dibagikan dalam sebuah diskusi 

online, saling bertukar pikiran hingga mengkonstruksi pemikiran pembacanya, 

dan akhirnya membentuk identitas dirinya serta OMEK tersebut. Dalam hal ini 

pemerintah tidak bisa banyak membatasi, melainkan perlu ada kendali dalam diri 

mahasiswa itu sendiri untuk tidak terjerumus dalam kekhawatiran ditungganginya 

OMEK tersebut dengan wacana-wacana mereka yang berkepentingan.  

Terlepas dari semua risiko yang dihadapi mahasiswa melalui media sosial 

dan organisasi yang diikutinya, pada dasarnya konten yang diberikan sebuah 

forum tidak dapat digeneralisasikan sebagai buruk atau baik
9
. Apa yang dikatakan 

buruk maupun baik sebenarnya merupakan stigma yang diberikan masyarakat di 

sekitarnya, tergantung dari sisi mana hal itu dipersepsikan. Hal inilah yang 

kemudian menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Bukan hanya 

bagaimana organisasi ekstra kampus tersebut membentuk identitas keagamaan 

mahasiswa anggotanya melalui kemudahan media baru hari ini, melainkan juga 

mengidentifikasi kepentingan apa sebenarnya dibalik semua proses pembentukan 

identitas tersebut. 

 

                                                           
6
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2018, Menristekdikti: 

Tidak Ada Tempat Bagi Gerakan Organisasi yang Bertentangan dengan Pancasila di Kampus! 

[diakses 23 Agustus 2018] tersedia pada https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-

tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-

kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99  
7
 Liputan6.com, 2018, BIN Benarkan 39 Persen Mahasiswa di 7 PTN Terpapar Radikalisme 

[diakses 18 April 2019] tersedia pada https://www.liputan6.com/news/read/3696645/bin-

benarkan-39-persen-mahasiswa-di-7-ptn-terpapar-radikalisme  
8
 Rahma Sugihartati, Budaya Populer dan Subkultur Anak Muda, (Surabaya: Airlangga University 

Press, 2017, hlm.8) 
9
 Ibid, hlm.275 

https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99
https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99
https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99
https://www.liputan6.com/news/read/3696645/bin-benarkan-39-persen-mahasiswa-di-7-ptn-terpapar-radikalisme
https://www.liputan6.com/news/read/3696645/bin-benarkan-39-persen-mahasiswa-di-7-ptn-terpapar-radikalisme
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

tekstual atau yang lebih dikenal dengan analisis diskursus, untuk mengungkap 

sesuatu dibalik identitas keagamaan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus 

(OMEK) berideologi islam melalui forum diskusi online yang dimilikinya. 

Sehubungan dengan forum online tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini 

adalah teks-teks multimodal yang diproduksi, dibagikan, maupun dikonsumsi di 

dalamnya. Teks-teks tersebut diantaranya (1) Teks percakapan, (2) Rekaman suara 

atau voice note atau audio tertentu, (3) Foto, (4) Gambar, (5) Video, (6) hyperlink 

yang mengarahkan pada situs web tertentu, (7) File, (8) Poster, dan (9) Emoji atau 

stiker.  

Adapun forum yang terpilih sebagai subjek penelitian ini adalah forum 

diskusi online culture school milik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 

dengan melalui berbagai teknik filtrasi forum dari seluruh OMEK yang ada. 

Online culture school merupakan sebuah forum online yang selalu berinteraksi 

dalam format diskusi baik formal maupun informal, dimana teks-teks multimodal 

banyak diciptakan dan dibagikan satu sama lain. Teks-teks yang dipilih sebagai 

bahan kajian dalam penelitian ini pun merupakan teks-teks multimodal yang 

terdapat dalam interaksi tersebut, yang tentu mengandung ide dan gagasan 

penciptanya. Diskusi formal dalam forum online culture school dilakukan selama 

kurang lebih 10 kali pada kurun waktu satu tahun (2018-2019). Diskusi tersebut 

layaknya diskusi pada umumnya yang diikuti berbagai peran seperti partisipan, 

moderator, dan pemateri. Masing-masing diskusi membahas topik permasalahan 

yang telah disepakati penanggung jawab forum, yakni kader IMM PC Surabaya 

divisi senora. 

Teks-teks dalam forum yang telah terpilih kemudian dianalisis 

menggunakan acuan metodelogis Norman Fairclough. Teks-teks itu dimaknai, 

diintertekstualitaskan satu sama lainnya menjadi makna yang holistik, kemudian 

didudukkan dengan konteks sosial yang terjadi. Tak lupa juga 

menginterpretasikannya dengan latar belakang produksi dan konsumsi teks 

tersebut. Selain itu, teknik analisis ini juga dipadukan dengan metode yang 

diungkapkan oleh Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe dalam bukunya, untuk 

mengungkap identitas sebuah kelompok melalui percakapan yang mereka 

lakukan. Dimana giliran bicara antar anggota dalam forum diskusi online ini juga 

perlu diperhatikan, termasuk bagaimana arah pembicaraan anggota tersebut dan 

juga pola bahasa yang digunakannya. 

3. Kajian Teoritik 

Definisi dan Berbagai Perspektif tentang Identitas 

Pada hakikatnya, identitas merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap 

individu, kepemilikan pribadi yang dapat diautentifikasi keaslian atau 
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kepalsuannya
10

, menjadi sama ataupun berbeda dengan orang lain di 

lingkungannya
11

. Ketika masa postmodern tiba, konsep identitas yang mulanya 

rigid menjadi lebih fleksibel dan tidak hanya mengaitkan diri manusia namun juga 

bagaimana hubungan antara manusia itu dengan lingkungan sosialnya. Berbeda 

dengan era sebelumnya yang cenderung kaku dan terikat, pada era postmodern 

setiap orang bebas mengekspresikan dirinya. Tidak ada batasan maupun paksaan 

bagi seseorang untuk menunjukkan identitasnya. Pada dasarnya ini semua adalah 

dampak dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada era ini, 

dimana dengan munculnya internet setiap orang dapat dengan mudah 

membagikan informasi dan pengetahuannya kepada orang lain, sebagai bentuk 

sosialiasasi. Individu dalam era ini kemudian dikatakan oleh Woodward sebagai 

diri yang teroversosialisasi, oleh karena menerima begitu banyak pengenalan 

identitas baru
12

. Sifat-sifat keterbukaan tersebut memberikan peluang dan 

tantangan bagi pembentukan identitas diri individu, apakah konsisten pada 

autentisitas dirinya atau berusaha untuk memperbaiki diri agar beradaptasi pada 

lingkungan yang sebenarnya tidak pasti. 

Mc Farland dan Pals dalam temuannya menyatakan bahwa homogenitas 

kelompok sangat berpengaruh pada identitas individu anggotanya
13

. Sifat yang 

sama satu sama lain dalam kelompok secara tidak langsung akan mengkonstruksi 

pemikiran individu untuk mengadopsinya sebagai bagian dari identitas dirinya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka ini juga dapat terjadi dengan anggota 

OMEK berideologi islam, bahwa dalam organisasi tersebut tentu sedikit banyak 

memiliki karakteristik yang homogen, begitupun dengan pola pikir yang 

dikonstruksikan pada kelompok. Hal ini secara tidak langsung, sadar atau tidak 

akan mempengaruhi identitas pribadi anggota-anggotanya. Akan tetapi, sebuah 

identitas sosial tidak hanya didasarkan pada penilaian diri sendiri, melainkan 

bagaimana pengakuan dan cara orang lain memberikan label pada dirinya.  

Identitas tidak serta merta dinilai atas dasar internal, melainkan juga bagaimana 

pihak eksternal mengakuinya.  

Agama merupakan salah satu perwujudan identitas sosial manusia, selain 

gender, etnis, dan lain sebagainya. Pada dasarnya agama sendiri memainkan dua 

fungsi ganda yakni sebagai identitas sosial dan sebuah sistem kepercayaan
14

. 

Agama merupakan sebuah sistem pembimbing keyakinan, yang memberikan arah 

bagi pemeluknya untuk memaknai sesuatu dalam kehidupan. Park mengatakan 

                                                           
10

 Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe, Discourse and Identity, (Edinburgh: Edinburgh University 

Press Ltd, 2006) 
11

 Michael J. Carter, Advancing Identity Theory: Examining the Relationship between Activated 

Identities and Behavior in Different Social Contexts, 2015, Social Psychology Quarterly,76(3) 

203–223 
12

Dalam Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe, Ibid, hlm. 21 
13

 Daniel McFarland and Heili Pals,  Motives and Contexts of Identity Change: A Case for Network 

Effects’, 2005, Social Psychology Quarterly, 68(4): 289–315. 
14

 Renate Ysseldyk et al., Religiosity Identity: Toward an Understanding of Religion From a Social 

Identity Perspective, Personality and Social Psychology Review, 2010, Vol.14(1), pp.60–71 
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bahwa individu dengan sebuah identitas keagamaan cenderung 

menginterpretasikan pengalaman dirinya maupun orang lain dengan keyakinan 

yang dimiliki
15

. Ini berarti keyakinan bersama terhadap keberadaan Tuhan harus 

tetap berujung pada pandangan dunia yang kuat. Ajaran-ajaran yang diberikan 

Tuhan menjadi pedoman bagi OMEK berideologi agama (termasuk islam) untuk 

melihat konteks permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Isu-isu yang 

beredar dipahami, dimaknai, dengan perspektif keyakinan yang dimilikinya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kata kunci dari identitas keagamaan adalah 

sistem kepercayaannya, bagaimana hal itu mempengaruhi semua pandangan 

pemiliknya. Keyakinan inilah yang mempengaruhi bagaimana representasi pola 

pikir, tindak-tanduk, maupun wujud diri
16

, yang menjadi satu kesatuan sebagai 

identitas keagamaan OMEK tersebut.  

Secara paradoks, identitas keagamaan memberikan sebuah kepastian 

ditengah ketidakpastian postmodernisme saat ini, memberikan keyakinan yang 

berlandaskan kekuatan sang pencipta ditengah-tengah kesulitan
17

. Ini berarti, 

ketika dihadapkan pada kesulitan baik dari diri maupun lingkungan sosial, seperti 

permasalahan yang tidak kunjung tuntas atau berada diantara dua pilihan yang 

beresiko, maka identitas keagamaan dapat digunakan sebagai pedoman 

penyelesaian bagi anggota OMEK dengan keyakinan yang dimiliki. Keyakinan 

tersebut memberikan petunjuk bagi mereka untuk memandang konteks 

permasalahan yang muncul dari sisi yang berbeda, yaitu sisi religius. Setidaknya, 

dengan identitas ini anggota-anggota OMEK memiliki pegangan hidup pasti 

ditengah terjangan kebimbangan yang menimpa generasi millenial saat ini. 

Sebagai sebuah identitas sosial, religiusitas memang berkaitan dengan 

keanggotaan pemiliknya dalam kelompok agama tertentu, termasuk Organisasi 

Mahasiswa Ekstra Kampus. Identitas keagamaan dalam sebuah kelompok 

memberikan nilai yang lebih dari identitas sosial lainnya. Hal ini dikarenakan 

dukungan yang diberikan lebih teroganisir, dan bergantung pada iman dalam 

‘kekuatan yang lebih tinggi’ yakni milik Tuhan
18

. Melalui berafiliasi dengan 

kelompok agama, seseorang mendapatkan rasa harga diri pribadi maupun kolektif, 

juga mendapatkan sebuah rasa memiliki yang sangat kuat.  

Berkaitan dengan hal ini Benwell juga mengatakan bahwa pada dasarnya 

identitas sosial mengeksplorasi fenomena ingroup dan outgroup dari suatu 

kelompok. Ingroup merupakan kelompok dimana individu terlibat didalamnya, 

dan outgroup adalah kelompok diluar itu
19

. Rasa memiliki seperti yang diberikan 

                                                           
15

 Ibid, hlm. 61 
16

Seperti misalnya ketika hijab menjadi identitas wanita muslim, maka ini berkaitan dengan 

keyakinan bahwa seorang wanita dalam agama islam diwajibkan untuk menutup aurat. 

Keyakinan tersebut mempengaruhi bagaimana representasi dirinya melalui pakaian yang 

dikenakan. 
17

 Ibid, hlm.62 
18

 Ibid, hlm.61 
19

 Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe, op.cit, hlm.25 
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OMEK pada anggotanya menciptakan harga diri tertentu yang mendorongnya 

untuk mempertahankan itu. Sisi-sisi positif dari ingroup nya ditonjolkan, dan 

melihat bahwa kelompok diluarnya tidak memiliki posisi yang sebanding. 

Begitupun sebaliknya, yaitu ketika posisi outgroup nampak sedikit lebih unggul 

darinya, maka ia akan melihat bahwa hal itu terjadi karena tantangan yang mereka 

hadapi lebih mudah daripada kelompoknya sendiri. Sehingga muncul pandangan 

bahwa organisasi yang diikutinya jauh lebih kuat atau tegar  

Identitas keagamaan dalam OMEK juga dapat diidentifikasi berdasarkan 

interaktivitas anggota-anggota ingroup nya. Seperti yang dipaparkan Benwell 

bahwa teori identitas berbasis interaksi dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana tepatnya identitas diproduksi dalam sebuah lingkungan sosial atau 

kolektif
20

. Interaksi yang dimaksudkan disini adalah percakapan yang terjadi 

antara individu satu dengan individu lainnya, maupun antara individu dengan 

kelompoknya. Drew (dalam Benwell) bahkan menekankan bahwa dengan 

percakapan tersebut, manusia dapat memelihara hubungan sekaligus menetapkan 

siapa diri kita satu sama lain
21

. Dialog atau percakapan tidak berkutat pada cerita 

satu pihak saja, melainkan terjadi timbal balik pertanyaan maupun pernyataan 

antar keduanya. Dari sinilah kita dapat mengetahui siapa dan bagaimana lawan 

bicara kita sebenarnya. Dalam sebuah percakapan, sebenarnya masing-masing 

orang berusaha untuk menunjukkan pemahamannya akan suatu hal sebagai cara 

mereka merepresentasikan pengetahuannya
22

. Melalui interaktivitas ini juga 

sistem kepercayaan secara substansial dibangun dalam OMEK, keyakinan 

epistemologis dan ontologis mengenai ada tidaknya suatu hal dibagikan antar 

anggota, kemudian diwujudkan dalam ritus, simbol, dan ruang-ruang fisik 

menyesuaikan pergeseran norma-norma sosial
23

. 

Akan tetapi interaktivitas dalam sebuah kelompok bukanlah satu-satunya 

jalan untuk mengkonstruksi sebuah identitas sosial, melainkan juga melalui proses 

information sharing dalam kelompok tersebut. Dalam konteks ini, proses yang 

dimaksud tentunya berkaitan dengan salah satu sifat era postmodern yaitu 

ketergantungan pada penggunaan teknologi yang sarat informasi. Dengan adanya 

new media, interaksi dalam kelompok menjadi lebih mudah. Informasi-informasi 

yang ingin dibagikan satu sama lainpun dapat termediasi dengan baik tanpa harus 

disampaikan dalam tatap muka. Simbol atau tanda sengaja diciptakan untuk 

membentuk transisi budaya dalam masyarakat
24

. Informasi yang dimediasi ini 

diintrusi jauh ke dalam kesadaran penerimanya, hingga secara tidak sadar 

mendominasi pemikirannya dan diaplikasikan dalam percakapan sehari-hari. Hal 

ini akan mengkonstruksi identitas dari individu tersebut, dimana kognisi dalam 

                                                           
20

 Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe, op.cit, hlm. 35 
21

 Ibid, hlm.36 
22

 Loc.cit  
23

 Dalam Renate Ysseldyk et al, op.cit hlm. 61 
24

 Bethan Benwell dan Elizabeth Stokoe, op.cit hlm. 22 
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dirinya akan mempengaruhi bagaimana dia merepresentasikan dirinya dihadapan 

orang lain.  

Terdapat beberapa rasionalitas dibagikannya sebuah informasi dalam 

kelompok. Sebuah penelitian tesis menemukan salah satu dari rasionalitas tersebut 

adalah adanya hubungan yang positif antara sikap ekstrim (attitude extrimity) 

dengan perilaku berbagi informasi
25

. Attitude extrimity dikatakan sebagai sebuah 

sikap yang ditunjukkan seseorang sebagai respon dan dukungan yang positif 

maupun negatif terhadap informasi tertentu. Seseorang yang memiliki sikap 

ekstrim tersebut cenderung akan membagikan informasi yang diterimanya untuk 

aktualisasi diri. Kendati demikian, tidak semua informasi yang dibagikan begitu 

saja diterima oleh masing-masing anggota kelompok. Ola Pilerot menyatakan 

bahwa terdapat aspek kepercayaan yang mempengaruhi penerimaan informasi 

tersebut
26

. Informasi akan diterima atau dipercayai apabila identitas pengirimnya 

adalah jelas, berasal dari kelompok yang sama atau memiliki status tertentu yang 

dapat dipercaya, pun ketika informasi yang dibagikan dianggap sesuai dengan 

praktik sosial dan ideologi yang dimiliki bersama, maka resipien akan fokus pada 

apa yang dibagikan tersebut. Pada akhirnya, materi identitas yang sama akan 

memiliki dampak yang berbeda pada masing-masing individunya, bergantung 

dengan bagaimana hal itu berinteraksi dengan materi identitas lain dalam 

dirinya
27

. 

Kendati demikian, dalam sebuah forum diskusi formal agaknya tidak akan 

hanya ada informasi yang dibagikan satu sama lain, melainkan juga pengetahuan-

pengetahuan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Dalkir bahwa kegiatan berbagi 

pengetahuan atau knowledge sharing banyak dilakukan dalam sebuah organisasi 

agar pengetahuan-pengetahuan tertentu -baik berupa pengalaman maupun 

wawasan lainnya- tersampaikan pada seluruh anggota
28

. Hal ini diyakini sebagai 

bagian dari evaluasi maupun perbaikan atas kesalahan-kesalahan apapun yang 

telah terjadi sebelumnya. Apa yang disampaikan Dalkir sebenarnya ia tujukan 

pada organisasi-organisasi profit yang ditelitinya, dengan menyebutnya sebagai 

bagian dari siklus knowledge management. Akan tetapi, jika didudukkan pada 

konteks penelitian ini diketahui bahwa OMEK juga merupakan jenis organisasi 

yang banyak melakukan aktivitas serupa. Aktivitas berbagi pengetahuan ini 

dilakukan melalui topik-topik diskusi forum masing-masing. Bahkan pengetahuan 

sendiri pada dasarnya merupakan kumpulan dari informasi-informasi yang telah 

diolah dengan ideologi manusianya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

                                                           
25

 Shaurav Adhikarii, Identity and Information Sharing in Social Media: A study of Political 

Identity and Social Media Behavior, 2016,  University of Minnesota Digital Conservancy, 

Diakses melalui http://conservancy.umn.edu/  
26

 Ola Pilerot, A practice theoretical exploration of information sharing and trust in a dispersed 

community of design scholars, 2013, Information Research, 18(4) pp.595 
27

 Dan Karreman and Mats Alvesson, Making Newsmakers: Conversational Identity at Work, 

2001, Organization Studies, 22(1) pp.59-89 
28

 Kimiz Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice. (McGill University: Elsivier 

Inc, 2005). 
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pengetahuan yang dibagikan dalam forum diskusi online culture school turut 

memberikan sumbangsih pada proses konstruksi identitas keagamaan mereka. 

Dalam temuannya Peek menyatakan bahwa sejatinya identitas keagamaan 

bukan didapat dari proses yang statis, melainkan sama seperti identitas sosial pada 

umumnya yaitu dinamis
29

. Konstruksi identitas keagamaan berkaitan dengan 

bagaimana manusia itu berjejaring, bertemu dengan manusia lainnya, dan saling 

mempengaruhi. Dalam hal ini Peek menyatakan terdapat tiga tahap perkembangan 

identitas keagamaan tersebut, diantaranya religion as ascribed identity yaitu 

penerimaan identitas secara given (dari lahir) baik untuk diterima atau disangkal, 

religion as choosen identity yaitu tahap dimana manusia bertemu dengan manusia 

lainnya dan berunding tentang identitas yang akan dipilihnya, dan religion as 

declared identity yaitu tahap dimana manusia mulai menyatakan dengan tegas 

bagaimana identitas yang telah dimilikinya, yang pada tahap ini biasa dikaitkan 

dengan tekanan sosial tertentu
30

. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas 

keagamaan masing-masing individu atau golongan dapat berubah, berkembang, 

atau melemah sesuai dengan bagaimana kondisi yang dihadapinya. 

 

Ideologi dan Kekuasaan dalam Analisis Wacana Digital 

Wacana merupakan sebuah istilah yang hari ini menjadi banyak digunakan 

di masyarakat. Istilah wacana sendiri pada mulanya berasal dari bahasa Latin 

‘discursus’ yang artinya lari kian-kemari. Webster mendefinisikan wacana 

sebagai bentuk representasi dari pikiran manusia, ekspresi dari ide atau gagasan, 

dan konservasi atau percakapan
31

. Dalam hal ini dikatakan bahwa sebuah wacana 

lahir dari pemikiran-pemikiran manusia yang termanifestasi dalam bahasa-bahasa 

yang banyak digunakan oleh masyarakat umum, oleh karenanya makna dari 

wacana tersebut bergantung dari bagaimana ide yang dituangkan di dalamnya. 

Dalam analisis wacana, bahasa tidak hanya dipahami sebagai media untuk 

menyampaikan suatu pesan, namun juga dipahami dalam latar belakang historis 

dan sosial pemakainya
32

. 

Dalam perkembangannya, beberapa perspektif melihat wacana bukan 

hanya dari kebenaran atau ketidakbenaran makna dan latar belakang sosialnya, 

melainkan juga sebagai hasil dari produksi pengetahuan oleh kekuasaan tertentu. 

Fairclough mengatakan adanya hubungan serius antara bahasa dengan sebuah 

praktik kekuasaan, dimana bahasa berikut teks-teks nya merupakan perwujudan 

dari ideologi yang berusaha untuk ditanamkan pada penerimanya
33

. Ideologi 

sendiri secara harfiah berasal darti keterpaduan dua kata, yakni Ideas dan Logos. 

                                                           
29

 Lori Peek, op.cit,  hlm.236 
30

 Loc.cit 
31

 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan 

Analisis Framin, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) 
32

 Rahma Sugihartati,  Budaya Populer dan Subkultur Anak Muda: Antara Resistensi dan Hegemoni 

Kapitalisme di Era Digital , op.cit hlm.71 
33

 Ibid, hlm.285 
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Ideas yang berarti ide, gagasan atau pemikiran, pengertian dasar, cita-cita dan 

logos berarti ilmu
34

, sehingga ideologi merupakan ilmu tentang cara berpikir 

seseorang atau golongan
35

. 

Ideologi bukan suatu pemahaman yang bersifat individual, melainkan 

ditanamkan dan dibagikan pada kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk 

dengan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini barang tentu berkaitan dengan ideologi keagamaan 

yang ditanamkan dalam kelompok sosial tersebut. Wacana-wacana mengenai 

keagamaan disebarkan atau dibagikan dalam organisasi untuk diarahkan pada 

suatu ideologi tertentu. Ideologi inilah yang kemudian membentuk solidaritas dan 

kebersatuan anggota OMEK yang bersangkutan, dimana dengan pemikiran yang 

sudah sama maka akan menciptakan cara bersikap yang juga sama
36

. Pemahaman 

anggota terhadap konsep-konsep agama pun sedikit banyak akan berpengaruh, 

entah itu berubah atau menguat, tergantung dari bagaimana ideologi yang 

berusaha ditanamkan di dalamnya. 

Komunisme, sekulerisme, nasionalisme, humanisme, fundamentalisme, 

moderat dan radikalisme merupakan beberapa bentuk ideologi yang dewasa ini 

sering dikaitkan dengan sebuah konsep agama. Ideologi-ideologi yang tidak hanya 

melihat agama dari sudut pandang kemanusiaan tapi juga bangsa dan negara. 

Komunisme dan sekulerisme merupakan contoh ideologi yang melihat hukum-

hukum agama secara kontradiktiv bahkan cenderung mengabaikannya. Ideologi 

keagamaan yang banyak berkembang saat ini merupakan bentuk adaptasi dari 

perkembangan modernitas. Beberapa diantaranya menyesuaikan diri dengan sifat 

modernitas yang mengutamakan hal-hal duniawi, sedangkan ada pula paham-

paham yang mencoba untuk bertahan bahkan memperkuat hukum agama sebagai 

bentuk penolakan terhadap sifat modernitas tersebut. Fundamentalisme 

merupakan salah satu ideologi keagamaan yang dikatakan anti modernitas
37

. 

Suatu organisasi sosial yang terstruktur, dengan sebuah kewajiban bahwa 

anggotanya harus menjaga keyakinannya dan melaksanakan praktik-praktik 

regulatif yang penuh dengan batas-batas sosial dan simbolis, atas dasar kitab suci 

dan tradisi keagamaan.  

Fundamentalisme selalu dicirkan dengan tradisi religius nya yang khas dan 

posisinya ditegaskan dalam dunia modern ini
38

. Kesetiaan fundamentalis pada 

sektenya bahkan dapat menggeser beberapa bidang keagamaan menuju 

sekularisasi, yang artinya terdapat beberapa pihak yang khawatir beberapa hal 

duniawi harus dicampuradukkan dengan ke-kaku-an otoritas tersebut. Hal ini juga 

dapat mengarah pada terbentuknya lembaga maupun organisasi-organisasi baru 

                                                           
34

 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Paradigma, 2012) 
35

 KBBI Daring, 2016, [Diakses 19 Februari 2019 melalui https://kbbi.kemendikbud.go.id] 
36

 Ibid, hlm.68 
37

 Ibid 
38

 Robbie Duschinsky, Fundamentalism and The Changing Religious Field. 2012. Social Compass, 

Vol. 59(1), pp.21-33 
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dengan jaringan kepemimpinan dan kekuasaan agama, yang menggagas retorika 

anti-modernitas tersebut
39

. Dalam konsepsi islam sendiri, fundamentalisme 

ditunjukkan dengan pemikiran bahwa syariah adalah hal utama yang harus 

ditegakkan, baik dalam konteks bermasyarakat, bersosial, maupun bernegara
40

. 

Menurutnya, gagasan negara-bangsa (nation-state) tidak sesuai dengan konsep 

ummah yang tidak mengenal batas politik dan kedaerahan, juga tidak sesuai 

dengan prinsip shura (musyawarah) yang seharusnya dilakukan. 

Fundamentalisme dalam islam berusaha untuk menegakkan hukum-hukum 

kenegaraan berbasis aturan islam, dan mengatasnamakan Al-Qur’an sebagai dasar 

hukum utamanya. Oleh karenanya dikatakan bahwa fundamentalisme merupakan 

sebuah ideologi keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks atau wacana 

keagamaan secara kaku (rigid) dan literalis (tekstual)
41

. 

Di sisi lain, diantara ideologi yang terlalu menjauh dari ajaran agama 

(seperti komunis dan sekuler) dan ideologi yang terlalu mendekat dengan ajaran 

agama (seperti fundamentalis), terdapat sebuah ideologi dalam islam yang sering 

dikatakan netral yaitu islam moderat. Schwedler mengatakan bahwa Islam 

moderat merupakan konsep pemikiran yang lebih demokratis, toleran terhadap 

berbagai perspektif alternatif, dan melihat dunia secara lebih terbuka
42

. Kelompok 

islam moderat melihat perkembangan modernitas dari sisi global, tidak menolak 

juga tidak mendewakannya. Modernitas bagi islam moderat adalah sebuah 

tantangan tersendiri, bagaimana cara agar terus bisa beradaptasi dengannya tanpa 

harus meninggalkan hukum-hukum syariah. Kelompok penganut ideologi ini juga 

cenderung pro dan bahkan berada di dalam pihak pemerintah, bekerja sebagai 

sebuah lembaga resmi negara. Sangat bertentangan dengan para fundamentalis 

yang berusaha untuk menegakkan aturan eksklusif syariah dalam negara, 

kelompok islam moderat justru memberikan kepercayaan dan kebebasan bagi 

individu untuk memilih haknya secara demokratis
43

.  

Ideologi islam moderat juga dikatakan sebagai akomodator kapan dan 

bagaimana hukum syariah harus ditegakkan dan kapan hukum sekuler boleh 

dilaksanakan. Seperti yang disebutkan dalam kitab suci Al-Qur’an (Al Baqarah: 

143) bahwa kelompok moderat sebagai ummatan washatan atau ‘umat 

pertengahan’ yang berarti tidak memihak kedepan juga tidak kembali ke 

kelompok dibelakangnya
44

.  Kelompok islam moderat menyatakan dirinya sebagai 

kelompok yang tidak memihak siapapun, menghargai pluralitas, dan bahkan 

menghindari adanya pertikaian antar agama
45

. Perspektif tersebutlah yang 
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kemudian menarik pemerintah Indonesia untuk mengadopsi ideologi ini sebagai 

dasar dari setiap regulasi nya, hingga berusaha diklaim sebagai salah satu negara 

moderat, terutama setelah rezim presiden Abdurrahman Wahid
46

. OMEK 

merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang digunakan sebagai basis masa 

penyebaran ideologi-ideologi keagamaan tersebut. Dalam hal ini wacana-wacana 

yang berkaitan dengan pemahaman mereka, sengaja disajikan dan ditanamkan 

sebagai seolah-olah sebuah kebenaran. Bahkan besar kemungkinan bahwa OMEK 

berideologi islam juga merupakan kelompok sosial yang sengaja dibentuk dalam 

usaha penolakan atau dukungan terhadap suatu sistem tertentu, baik itu hukum-

hukum islam (syariah) maupun modernitas. 

Analisis wacana sendiri merupakan tradisi dari Foucault, yang erat 

kaitannya dengan suatu relasi kuasa, hasil dari pengetahuan dan tindakan 

komunikatif dari kelompok tertentu, dengan satu topik identik, yang justru 

diwujudkan oleh kelompok lainnya yang berperan sebagai peserta, dan diwakili 

oleh kosakata yang khas dan relevan
47

. Sependapat dengan Foucault, Fairclough 

melihat bahwa analisis harus dipusatkan pada bagaimana diskursus itu terbentuk 

dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu
48

, yang secara tidak 

langsung mempengaruhi konstruksi identitas sosial, pengetahuan, dan 

kepercayaan di masyarakat
49

. Oleh karena itu dikatakan perlu adanya pemikiran 

yang lebih kritis ketika ingin mengkaji kekuasaan dibalik wacana tersebut.  

Dalam perspektif kritisnya, Norman Fairclough membagi analisis wacana 

kedalam tiga dimensi khusus yakni teks, praktik diskursus (discourse practice), 

dan praktik sosiokultural (sociocultural practice)
50

. Fairclough tidak hanya 

melihat teks dari sisi linguistiknya, bukan hanya atas dasar semiotik dan 

semantiknya, tetapi juga bagaimana koherensi dan kohesivitas antar teks dan 

antara teks dengan konteks sosialnya
51

. Intertekstualitas adalah gagasan penting 

dari Fairclough untuk melihat keterkaitan ini. Dalam gagasan ini, makna dalam 

teks didapatkan dan dibentuk dari teks yang datang sebelumnya, memberikan 

materi atau mendasari teks setelahnya, kemudian saling menanggapi dan 

mengantisipasi
52

. Teks-teks tersebut kemudian dipahami sebagai bagian dari 

produksi dan konsumsi informasi yang menyisipkan ideologi-ideologi tertentu, 

dimana proses ini disebutnya sebagai praktik diskursus (discourse practice)
53

. 

Produksi dan konsumsi wacana ditentukan dan dipengaruhi oleh konteks sosial 

diluar media tersebut. Teks dilihat dari bagaimana konteks sosial 
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47

 Eva Gredel, Digital discourse analysis and Wikipedia: Bridging the gap between Foucauldian 
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melatarbelakangi diproduksinya teks. Begitupula bagaimana realitas sosial di era 

modern ini mempengaruhi dibentuknya teks-teks keagamaan dibalik ideologi 

OMEK islam. Konteks sosial juga digunakan untuk menganalisis makna dari teks 

tersebut ketika proses konsumsi terjadi. 

Sejauh ini teks-teks dalam analisis diskursus Fairclough banyak dikaitkan 

dengan narasi tertulis seperti berita, namun kendati demikian perlu diketahui 

bahwa dalam perkembangannya teks tersebut juga harus menyesuaikan dengan 

digitalisasi hari ini. Hal inilah yang menurut Warnke menjadi keterbatasan 

Foucauldian dalam analisis wacana nya, dimana minat terhadap wacana-wacana 

surat kabar lebih mendominasi dibandingkan dengan wacana online
54

. Pada era 

ini, berbagai metode dan studi lama dikembangkan dengan menyesuaikan 

perkembangan teknologi, termasuk berkembangnya studi analisis diskursus 

kedalam ranah digital. Praktik-praktik digital dikaitkan dengan analisis wacana di 

era digital ini. 

Dalam analisis wacana digital, teks-teks yang dianalisis terdiri dari 

kombinasi mode semiotik seperti tertulis, visual, dan suara
55

. Teks-teks ini 

beradaptasi, tidak hanya tertulis tetapi berkembang menjadi sebuah teks 

multimodal. Multimodality text merupakan sumber-sumber komunikasi yang 

terbentuk secara sosial dan budaya, yang diwujudkan bukan hanya bahasa teks 

normal tapi juga gambar, bunyi, spasi atau ruang yang dengannya orang dapat 

menyampaikan pesan dan makna.
56

 Chatting dalam forum diskusi online 

merepresentasikan berbagai teks multimodal didalamnya. Dalam hal ini antara 

gambar, teks, dan lainnya diintertekstualitaskan satu sama lain sehingga 

membentuk sebuah makna. Di era digital ini, upaya untuk mengungkapkan 

kepentingan-kepentingan dalam pembentukan identitas sosial OMEK islam juga 

menjadi tidak mudah, sebab menurut Jones kekuasaan dan ideologis tersebar 

menjadi lebih halus dan lebih kompleks
57

. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Agama dikatakan sebagai bagian dari identitas sosial, yang masuk dalam 

berbagai kajian budaya. Sesuatu yang diyakini manusia, tumbuh dan berimplikasi 

pada kebiasaan-kebiasaan dalam aktivitas kesehariannya. Kebiasaan-kebiasaan 

dalam lingkup agama seringkali berbeda antara satu kepercayaan dengan 

kepercayaan lainnya. Masing-masing memiliki ritus yang tak ubahnya menjadi 

ciri khusus ajaran agama terkait, begitupun dengan islam. Seperti misalnya ajaran 

untuk selalu berkata baik atau sopan di setiap kesempatan sesuai dengan kaidah-
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kaidah keislaman, kewajiban untuk selalu melaksanakan ibadah rutin yang disebut 

dengan sholat, dan yang lainnya. Tanpa perlu konfirmasi sekalipun, terkadang 

seseorang yang melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dapat 

teridentifikasi keislamannya. Hal ini memberikan dasar identitas keagamaan 

anggota forum online culture school, yang ditunjukkan dengan penggunaan 

kalimat-kalimat thayyibah seperti assalamualaikum, waalaikumsalam, 

masyaallah, insyaallah, dan banyak lainnya dalam setiap interaksi masing-masing 

anggota forum.Tidak hanya terbatas pada kebiasaan tutur kata atau kalimatnya, 

identitas keagamaan anggota forum online culture school juga ditunjukkan dari 

bagaimana mereka membudayakan ritus keislaman, seperti sholat.  

Pembudayaan keyakinan agama bahkan memberikan ciri baru bagi 

penganutnya. Salah satu diantaranya adalah semakin kuatnya ikatan antar 

kelompok beragama tersebut. Seperti penelitian-penelitian yang dilakukan saat 

pertama kali diakuinya agama sebagai bagian dari identitas sosial, dimana 

kelompok-kelompok migran dengan agama yang sama cenderung lebih solid 

meskipun mereka berada pada tatanan minoritas
58

. Hal ini kurang lebih serupa 

dengan apa yang ditemukan dalam forum online culture school, yakni bahwa 

keyakinan agama memberikan ikatan solidaritas yang lebih walaupun tidak saling 

mengenal. 

Pada mulanya identitas keagamaan yang dimiliki masing-masing anggota 

forum online culture school adalah given. Peek menyatakan hal ini sebagai 

tahapan religion as ascribed identity. Setiap manusia dilahirkan dalam sebuah 

keluarga, yang notabene memiliki atau menganut kepercayaan teologis tertentu. 

Sebagai bagian dari pendidikan dasar keluarga dan sifat alamiah anak dalam 

mencontoh apapun yang ditemuinya, maka barang tentu apa yang menjadi 

identitas orang terdekatnyalah yang menempel sebagai ciri pada dirinya. Identitas 

tersebut akan terus berkembang, hingga pada akhirnya nanti sampai pada tahapan 

pembelaan atau penguatan pada apa yang telah ia pilih sebagai identitas 

keagamaannya, yang disebut Peek sebagai religion as declared identity. Akan 

tetapi menurut Peek, tahapan terakhir itu hanya akan muncul ketika yang 

bersangkutan mengalami tekanan-tekanan atau problem pada identifikasi tersebut. 

Pada masa antara tahapan identitas keagamaan pertama hingga tahap 

declared, sebenarnya terdapat tahap perkembangan identitas keagamaan yang 

sangat panjang, yang disebut Peek dengan religion as choosen identity. Dalam hal 

ini, fitrah sang anak sebagai makhluk sosial tentu akan membuatnya belajar atau 

paling tidak mengenal pemikiran-pemikiran baru. Lingkungan bermain, sekolah, 

dan sebagainya mengajarkan konsep-konsep keagamaan dari sudut pandang yang 

berbeda. Tahapan kedua dari perkembangan identitas keagamaan Peek inilah yang 

sebenarnya bagian dasar dari konsepsi identitas sosial. 
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Layaknya identitas sosial yang beragam, temuan dalam penelitian ini pun 

menyebutkan bahwa pada dasarnya identitas yang dibawa masing-masing anggota 

forum pun heterogen. Dilihat dari bagaimana mereka memiliki sudut pandang 

yang berbeda terkait suatu konteks permasalahan. Heterogenitas inilah yang 

kemudian berusaha untuk diseragamkan oleh forum tersebut, melalui pihak-pihak 

yang dengan sengaja diberikan kuasa terhadap prosesnya. Karreman dan alvesson 

dalam tulisannya menyatakan bahwa pada dasarnya identitas merupakan sebuah 

pencapaian, bahwa bagaimana jenis identitas seseorang sebenarnya bukanlah hal 

yang terlalu penting untuk diketahui
59

, yang menjadi prioritas disini bukan untuk 

mengetahui bagaimana identitas objek sebenarnya, melainkan menelisik 

bagaimana proses yang terjadi dalam konstruksi identitas tersebut. 

Konstruksi identitas melalui interaktivitas dalam forum online culture 

school tidak dilakukan secara tatap muka seperti teori Benwell, melainkan melalui 

sebuah ruang cyber. Ruang ini membuat kader-kader dari berbagai daerah di 

Indonesia dapat berkumpul dan berinteraksi sekaligus dalam sebuah wadah tanpa 

harus melalui sebuah pertemuan fisik. Sugihartati dalam kutipannya menjelaskan 

bahwa hal ini mempengaruhi beberapa tingkatan, yang salah satunya yaitu 

menggeser definisi teritorial dalam sebuah interaksi sosial menjadi seolah 

terhalusinasi, yang kemudian ia sebut sebagai deteritorialisasi sosial
60

. Kader-

kader dalam forum tersebut seolah menjadi lebih akrab satu sama lain, padahal 

masing-masing berasal dari cabang wilayah yang berbeda. Pada dasarnya ini 

jugalah yang menjadi salah satu tujuan terbentuknya forum tersebut. 

Selain itu, konstruksi identitas dalam forum online culture school juga 

dilakukan melalui dibagikannya berbagai informasi. Seperti yang disampaikan 

Benwell bahwa selain interaktivitas, identitas sosial -pun juga termasuk identitas 

keagamaan- dapat diidentifikasi melalui information sharing dalam sebuah 

komunitas
61

. Informasi sendiri merupakan kumpulan data, yang kemudian 

meningkat menjadi sebuah pengetahuan ketika diolah oleh ideologi atau sudut 

pandang manusianya. Dalam forum ini, apa yang dibagikan bukan hanya berupa 

informasi-informasi, melainkan juga pengetahuan-pengetahuan dalam konteks 

tertentu -terutama ketika jadwal diskusi formal berlangsung. Beberapa 

pengetahuan yang dibagikan lebih terkait dengan konteks politik keagamaan. 

Adapun beberapa lainnya lebih mengkhususkan dibagikannya pengetahuan 

tentang pembangunan pemahaman ke-Muhammadiyah-an termasuk dengan 

dakwah-dakwah yang khas tentangnya, yaitu dalam topik-topik seperti ‘strategi 

dakwah kebudayaan’ dan ‘Muhammadiyah Jawa’. Namun tidak hanya terbatas 

pada pengetahuan-pengetahuan keagamaan, forum ini juga banyak membagikan 

pengetahuan dalam konteks umum seperti budaya dan masyarakat, gender dan 
                                                           
59
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kelompok khusus, bahkan ekonomi. Walaupun pada akhirnya kesemua 

pengetahuan tersebut tetap tidak jauh dari dasar-dasar keyakinan mereka. 

Pengetahuan dan wacana adalah dua hal yang saling koherens. Kajian ini 

menemukan bahwa wacana-wacana dibagikan dalam forum melalui proses yang 

serupa dengan sebuah alur knowledge management. Ketika proses diskusi 

berlangsung, wacana akan diciptakan oleh seorang pemateri atau pemantik, 

kemudian dibagikan dalam forum agar diterima seluruh peserta. Kimiz Dalkir 

dalam frameworknya menyebutkan bahwa menurut siklus knowledge management 

, hal ini disebut dengan tahap konwledge capture and/or creation, sebelum 

kemudian berlanjut pada tahap knowledge sharing
62

.  Penciptaan wacana dalam 

forum online culture school dimulai dari ditulisnya atau disampaikannya teks 

pemateri pada hari itu, yang oleh forum ini disebut dengan materi diskusi. 

Pengetahuan-pengetahuan tacit yang dimiliki pemateri dikombinasikan dengan 

sudut pandangnya, kemudian diubah menjadi teks-teks yang eksplisit untuk 

dibagikan pada anggota forum online culture school. 

Pemateri memiliki andil untuk membawa sebuah pengetahuan ke arah 

pandangnya, menggunakan ideologi-ideologi yang dimiliki. Ideologi-ideologi 

seperti inilah yang dikonstruksikan kepada seluruh anggota forum. Sehingga 

membentuk identitas yang diharapkan. Dalam konteks ini dikatakan bahwa 

pemateri memiliki kuasa untuk menggiring arah jalannya wacana. Kekuasaan ini 

kemudian dikatakan oleh Foucault sebagai peran dari seorang man of desire. 

Pihak yang memainkan peran sebagai man of desire pada umumnya ialah mereka 

yang dianggap memiliki pengetahuan lebih terkait konteks yang tengah 

diperbincangkan. Latar belakang akademis dari pemateri tersebut sengaja 

dikaitkan sebagai penyokong kepercayaan atas pengetahuan yang dibagikannya.  

Selain itu Crane menyatakan bahwa tampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki anggota forum juga terlihat dari bagaimana cara ia memandang atau 

menyebutkan anggota lain dalam forum itu
63

. Dalam kasus ini seperti ketika para 

anggota forum diskusi online culture school melemparkan pertanyaan-pertanyaan 

kepada pemateri diskusi saat itu, menampilkan stigma bahwa pemateri adalah 

seorang dengan pengetahuan yang lebih daripadanya dalam konteks diskusi kala 

itu.  Crane dalam temuannya pun menyatakan bahwa memang seperti inilah 

posisi-posisi yang dihasilkan dalam sebuah forum dengan keterlibatan antar-

partisipan, dimana seorang yang lebih banyak mendapatkan pertanyaan maupun 

tanggapan dari partisipan lainnya dianggap memiliki status sebagai ahli di bidang 

tersebut
64

. Maka menurut Crane pemateri dalam forum online culture school 

mendapatkan klaim atas pengetahuan yang ia sebut ‘istimewa’. Kepercayaan 

inilah yang pada akhirnya mendukung kuasa pemateri sebagai seorang man of 
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desire dalam setiap diskusi yang ia bawa. Penerimaan-penerimaan partisipan 

forum online culture school atas wacana yang dibagikannya sebagai seolah ilmu 

baru bagi mereka meneguhkan posisi man of desire.  

Pengetahuan-pengetahuan yang dibungkus dengan ideologi pemateri 

dalam setiap diskusi merangkai dua wacana besar dalam forum tersebut, yakni 

wacana keberagaman dan wacana pergerakan. Analisis yang kritis 

mengungkapkan bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu menyusun terciptanya 

wacana baru, yang secara tidak langsung juga memberikan ciri pada orang-orang 

yang terlibat dalam prosesnya. Wacana keberagaman yang dibangun dalam forum 

online culture school lebih menekankan pada makna pluralitas identitas dalam 

tatanan kehidupan di masyarakat. Bagaimana kelompok tersebut berasal dari latar 

belakang ciri yang berbeda satu sama lain. Kebebasan menumbuhkan 

keberagaman, keunikan-keunikan yang ada pada masyarakat yang homogen 

mengubahnya menjadi sebuah konsep heterogenitas. Tinggal kemudian 

bagaimana masing-masing individu itu menghargai setiap keunikan sebagai 

perbedaan yang menyatukan. 

Dalam wacana ini, man of desire lebih menekankan pada upaya 

membangun identitas yang toleran terhadap keberagaman tersebut. Seperti ketika 

diskusi terkait konteks keberagaman kelompok gender (LGBT), pemateri 

berkehendak untuk menggiring asumsi bahwa kelompok tersebut juga berhak 

mendapatkan hak asasi yang sama, yakni yang berkaitan dengan hak 

kemanusiaannya. Begitupun dengan kelompok-kelompok lainnya. Teks-teks yang 

dibangun pemateri dalam wacana ini didasarkan pada keyakinan bawa Tuhan pun 

memerintahkan umatnya untuk saling menghargai satu sama lain, yang tercantum 

dalam kitab suci Al-Qur’an. Wacana keberagaman ini dikaitkan juga dengan ciri 

diri pemateri sebagai bagian dari generasi millenial. Sehingga sikap-sikap 

perbaikan yang berusaha ditanamkan pada seluruh anggota forum dikaitkan 

dengan karakteristik dan peluang media yang ada. 

Ciri mereka sebagai generasi muda juga diungkap dalam pengembangan 

wacana pergerakan. Sebagai mahasiswa yang dikatakan membawa arah 

perubahan, forum ini pun berusaha untuk menggiring wacana-wacana pergerakan 

yang mengindikasikan identitas yang revolusioner. Tepatnya bagaimana menjadi 

anak muda yang berkompeten dalam menghadapi berbagai tantangan, serta 

memperbaiki berbagai permasalahan yang tumbuh di masyarakat. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keyakinan agama terus saja menyertai dasar-

dasar penganutnya dalam memandang berbagai konteks permasalahan di dunia, 

termasuk halnya dalam wacana pergerakan ini. Wacana pergerakan dikembangkan 

dengan dasar keyakinan bahwa islam pun mengajarkan manusia untuk berlomba-

lomba dalam kebaikan. Hal ini ditunjukkan dengan teks-teks keagamaan seperti 

fastabiqul khairat yang selalu disertakan di setiap akhir interaksi diskusi.  

Kendati demikian, wacana yang dikehendaki man of desire tetap 

berhadapan dengan heterogenitas ideologi dari masing-masing partisipan. 
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Menariknya, keberagaman ideologi ini cenderung terlihat pada dikembangkannya 

wacana keberagaman dibandingkan dengan wacana pergerakan. Pada wacana 

pergerakan, setiap partisipan seolah sepakat bahwa identitas revolusioner harus 

dimiliki oleh setiap mahasiswa, dan sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk 

turut memperbaiki setiap permasalahan yang terjadi. Heterogenitas sudut 

pandang, termasuk respon terkait konteks permasalahan yang dibawa man of 

desire kemudian membawa partisipan dalam dua penggolongan tipe, yakni (1) 

participatory ideologist, yang dibagi kedalam dua sub tipe yaitu supporter of 

desire (tipe pendukung yang meneguhkan wacana pemateri) dan disclaimer of 

desire (tipe partisipan kontradiktif atau mempertarungkan wacana pemateri), dan 

(2) unparticipatory ideologist, yaitu partisipan yang cenderung bertindak sebagai 

silent reader atau pasif dalam alur diskusi. Unparticipatory ideologist sebenarnya 

tidak berarti tipe partisipan yang tidak kritis, mereka juga memiliki kemungkinan 

untuk menciptakan sudut pandangnya terhadap konteks permasalahan yang 

terjadi, hanya saja tidak memiliki kesempatan atau memang sengaja tidak ingin 

berpartisipasi pada interaksi dalam forum tersebut. 

Wacana-wacana yang dikembangkan dalam forum online culture school 

pada akhirnya mengungkap dua kepentingan, sesuai dengan konteks wacana yang 

dibangun tersebut. Studi ini menemukan bahwa OMEK IMM melalui pemateri-

pematerinya dalam forum tersebut berusaha untuk mengkonstruksikan wacana 

keberagaman kepada seluruh kadernya. Teks-teks yang bermakna pluralitas 

dibagikan beberapa pemateri dengan menunjukkan bahwa memang masyarakat 

ditakdirkan untuk menjadi beragam, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup 

rasional untuk menolak keberagaman tersebut. Dengan wacana-wacana yang 

bermakna pluralis menunjukkan bagaimana forum online culture school ingin 

memposisikan kelompoknya sebagai pihak yang netral atau berada di tengah 

antara masyarakat. Mereka berusaha untuk menyamaratakan hak atas setiap 

kelompok beda, mulai dari antar kelompok agama, etnis, gender, hingga antar 

sesama manusia sekalipun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dilshod Achilov dan 

Sedat Sen dalam artikelnya, bahwa ideologi agama islam yang cenderung 

menyatakan diri sebagai pihak netral adalah islam moderat, mereka mengklaim 

sangat menghargai adanya pluralitas di masyarakat sekitarnya
65

. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa wacana keberagaman mengungkap kepentingan forum untuk 

mengkonstruksi ideologi islam moderat kepada seluruh anggotanya. Ideologi ini 

kemudian dicanangkan sebagai wacana tandingan bagi wacana-wacana 

fundamentalis yang berkembang di masyarakat. 

 

5. Penutup 

Berdasarkan berbagai tahapan analisis yang dilakukan, didapatkan 

kesimpulan bahwa OMEK IMM melalui forum diskusi online culture school 
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memiliki dua kepentingan utama, yakni untuk membangun ideologi islam moderat 

kepada kader-kadernya, juga bagaimana menjadi mahasiswa revolusioner dengan 

melawan wacana-wacana negatif yang telah berkembang di masyarakat dengan 

wacana-wacana positif baru sebagai tandingannya

Ideologi islam moderat ini diungkapkan dari teks-teks keberagaman yang 

dikembangkan pemateri. Ideologi ini agaknya dapat menjadi solusi bagi 

pelemahan wacana radikalisme para fundamentalis yang memecah persatuan 

bangsa dengan mengatasnamakan prioritas agama. Pasalnya didalam wacana yang 

dikembangkan pemateri dalam forum ini mengandung ajaran-ajaran untuk saling 

menghargai perbedaan yang ada. Pluralis, toleran, dan persamaan hak pada 

kelompok ingroup dan outgroup adalah identitas yang ditonjolkan pemateri 

sebagai produsen wacana. Identitas ini menjadi ciri keagamaannya dengan 

rasionalitas bahwa berbuat baik dan menghargai sesama adalah ajaran Allah SWT 

yang sebenarnya, sebagai perwujudan ummatan washatan. Tidak seperti 

fundamentalis yang otoriter dan berpemikiran tertutup, ideologi yang 

dikonstruksikan dalam forum ini lebih terbuka terutama pada modernitas. Ajaran-

ajaran agama diaplikasikan dalam setiap solusi perdebatan. Meskipun dalam 

proses konstruksinya, masih terdapat wacana lain yang dipertarungkan.  

Ideologi eksklusivis dan intoleran terhadap outgroup menjadi wacana 

kontradiksi yang diciptakan beberapa partisipan, disamping wacana-wacana 

pendukung yang dibangun partisipan lainnya. Heterogenitas identitas tersebut 

pada akhirnya dileburkan pada satu ciri yang sama, yakni menjadi mahasiswa 

yang kritis dan revolusioner. Kendati tidak semua anggota forum turut 

berpartisipasi menyampaikan suara ideologinya dalam rangkaian alur diskusi. 

Beberapa ciri anggota ini kemudian diidentifikasikan dalam tiga tipe, diantaranya 

unparticipatory ideologist; dan participatory ideologist yang dibagi lagi sesuai 

wacana yang dikembangkannya yaitu yang mendukung (supporter) atau menolak 

(disclaimer) kehendak pemateri.  Kepentingan-kepentingan ini pada dasarnya 

mengungkapkan bagaimana identitas keagamaan yang terpatri. 

Identitas keagamaan dalam forum online culture school ini pada dasarnya 

dibangun melalui proses yang cukup kompleks. Berawal dari bagaimana masing-

masing anggota forum membawa keyakinan agama yang didapatkan secara given, 

sebagai sebuah identitas agama bawaan. Keyakinan dasar ini ditunjukkan dari 

bagaimana mereka menyampaikan teks-teks keislaman dalam setiap interaksi. 

Hingga kemudian merekatkan masing-masing anggota dengan ikatan 

kekeluargaan atas dasar ajaran keyakinan yang sama. Identitas keagamaan dalam 

forum ini juga diketahui sebagai bagian dari identitas sosial, dimana ideologi dan 

keyakinan yang given dikembangkan dengan menerima pengenalan identitas baru 

oleh annggota-anggota lain termasuk pemateri. Teks-teks informasional yang 

dibagikan dalam interaktivitas antar anggota forum mengungkap identitas masing-

masing individunya. Pada tahapan ini, identitas keagamaan anggota yang mulanya 

heterogen coba diseragamkan dengan wacana-wacana yang dikembangkan 
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pemateri. Peran utama dalam proses konstruksi identitas keagamaan ini dilakukan 

oleh pemateri-pemateri diskusi, dimana mereka diposisikan sebagai man of desire 

atau pemilik kuasa.  

Bahkan tidak sekedar konstruksi identitas melalui information sharing, 

proses konstruksi disini juga layaknya alur knowledge sharing. Teks-teks 

pengetahuan dibagikan sebagai sebuah materi, dimana barang tentu didalamnya 

mengandung ideologi dari pemateri tersebut. Pengetahuan-pengetahuan terkait 

politik keagamaan, ekonomi, ke-Muhammadiyah-an, budaya masyarakat, hingga 

gender dan kelompok khusus dibagikan dan mendukung praktik produksi wacana. 

Kepercayaan dan penerimaan partisipan pada pengetahuan tersebut kemudian 

melatarbelakangi kuasa pemateri dalam menentukan arah jalannya wacana. Pada 

akhirnya, berbagai ideologi dan identitas keagamaan yang terbentuk melalui 

wacana-wacana pemateri tetap akan bertemu dengan materi-materi identitas lain 

dari masing-masing kader. Sebab inilah yang menjadi konsekuensi identitas 

keagamaan sebagai bagian dari identitas sosial yang akan terus dinamis. 

 

Referensi 

Buku 

Adhikarii, Shaurav. 2016. Identity and Information Sharing in Social Media: A 

study of Political Identity and Social Media Behavior.  University of 

Minnesota Digital Conservancy, Diakses melalui 

http://conservancy.umn.edu/  

Benwell, Bethan dan Elizabeth Stokoe. 2006. Discourse and Identity. Edinburgh: 

Edinburgh University Press Ltd 

Dalkir, Kimiz. 2005. Knowledge Management in Theory and Practice. McGill 

University: Elsivier Inc 

Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: 

LkiS 

Sugihartati, Rahma. 2014. Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial 

Kontemporer. Jakarta: Kencana. 

_________________. 2017.  , Budaya Populer dan Subkultur Anak Muda: Antara 

Resistensi dan Hegemoni Kapitalisme di Era Digital. Surabaya: Airlangga 

University Press 

 

Artikel  

Baharun, Hasan dan Robiatul Awwaliyah. 2017. Pendidikan Multikultural Dalam 

Menanggulangi  Narasi Islamisme Di Indonesia.    Jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol 5(2), pp. 224-243 

Crane, Lesley. 2012. Trust Me, I’m an Expert: Identity Costruction and 

Knowledge Sharing.  Journal of Knowledge Management, Vol. 18 (3), pp. 

448-480 



22 

 

Hemming, Peter J. and Nicole Madge. 2011. Researching Children, Youth and 

Religion: Identity, Complexity And Agency. Sage Publication, Vol.19 (1), 

pp.38-51 

Karreman, Dan and Mats Alvesson. 2001. Making Newsmakers: Conversational 

Identity at Work. Organization Studies, Vol. 22(1), pp.59-89 

Mcfarland, Daniel and Heili Pals. 2005. Motives and Contexts of Identity Change: 

A Case for Network Effects. Social Psychology Quarterly.Vol. 68( 4), pp. 

289–315 

Michael, Carter J. 2015. Advancing Identity Theory: Examining the Relationship 

between Activated Identities and Behavior in Different Social Contexts. 

Social Psychology Quarterly, Vol. 76(3) 203–223 

Pilerot, Ola. 2013.  A practice theoretical exploration of information sharing and 

trust in a dispersed community of design scholars. Information Research, 

Vol. 18(4) pp.595 

Prinsen, Fleur et.al.  2015. Networked Identity: How Immigrant Youth Employ 

Online Identity Resources. Young. Vol. 23 (1), pp.19-38 

Saroglou, Vassilis. 2016. Intergroup Conflict, Religious Fundamentalism, and 

Culture.  Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 47(1), pp.33–41 

Ysseldyk, Renate et al. 2010. Religiosity Identity: Toward an Understanding of 

Religion From a Social Identity Perspective. Personality and Social 

Psychology Review, Vol.14(1), pp.60–71 

 

Internet 

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2018. 

Menristekdikti: Tidak Ada Tempat Bagi Gerakan Organisasi yang 

Bertentangan dengan Pancasila di Kampus! [diakses 23 Agustus 2018] 

tersedia pada https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-

bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-

kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99 

Liputan6.com. 2018. BIN Benarkan 39 Persen Mahasiswa di 7 PTN Terpapar 

Radikalisme [diakses 18 April 2019] tersedia pada 

https://www.liputan6.com/news/read/3696645/bin-benarkan-39-persen-

mahasiswa-di-7-ptn-terpapar-radikalisme  

 

https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99
https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99
https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-tidak-ada-tempat-bagi-gerakan-organisasi-yang-bertentangan-dengan-pancasila-di-kampus/#G9upeM4F87Mkv0aS.99
https://www.liputan6.com/news/read/3696645/bin-benarkan-39-persen-mahasiswa-di-7-ptn-terpapar-radikalisme
https://www.liputan6.com/news/read/3696645/bin-benarkan-39-persen-mahasiswa-di-7-ptn-terpapar-radikalisme

