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Polarisasi Akun

55 17107

Pro 01 2019

Pro Pemerintah 2021

Pro 01 @2019 162
Pro Pemerintah 2021 124

51 1972

Pro 02 2019

Kontra Pemerintah 2021

Pro 02 @2019 123
Kontra Pemerintah 2021 91
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Pola Operasi Trending Topic
Metode trending topic yang 
digunakan pada 2021 lebih
variatif dibanding 2019, Adapun 
beberapa metode seperti Cyber 
Army, tagar ganda, give away, 
Fibonacci, dan numpang tagar
masih digunakan sampai saat
ini. Pola dan metode baru yang 
digunakan saat terjadi operasi
trending, yaitu program 
followback, penggunaan agensi, 
dan trending frasa atau keyword. 
Adapun metode tagar
“kuntilanak” dan 
pengoperasian bot engine yang 
selama ini sudah tidak
digunakan diperkirakan akan
digunakan lagi menjelang
pilpres 2024.
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Jagat Gema (Echo Chamber)

Kelompok atau komunitas yang tidak percaya pada informasi yang datang dari luar kelompok tersebut. Klaster ini
biasanya cenderung mudah menyetujui pendapat orang lain yang sepaham dengan kelompoknya dan menganggap
pendapatnya sebagai kesimpulan mayoritas dan paling benar. Pada titik tertentu, sikap mereka diakibatkan oleh
“fanatisme buta”. Dalam konteks media sosial, fanatisme atau kebencian terhadap figur dan kelompok tertentu membuat
jagat cuit yang terbentuk terisolasi dari perbincangan natural dan bahkan cenderung bernuansa rekayasa (social media
engineering).

Dalam Jagat Gema tampak masih dominan komander-komander media sosial yang masih bagian dari residu Pilpres 2019.
Hal ini terlihat dalam Jagat Gema 2021GantiPresiden yang dimainkan @KangUtang04. Jagat Gema Bendera Putih
dimainkan oleh @OposisiCerdas, @geloraco, @BossTemlen, @maspiyuaja, dan @UyokBack. Jagat PPKM Jokowi Mundur
yang diinisiasi oleh @OposisiCerdas, @geloraco, @kafiradikalis, dan @KangUtang04. Jagat Vonis Habib Rizieq Shihab
yang dimainkan oleh @maspiyuaja @ekowboy2, @OposisiCerdas. Jagat Dugaan Korupsi Bansos dimainkan oleh
@ustadtengkul, @maspiyuaja, @ustadtengkuzul. Jagat Pajak Pendidikan dan Sembako didengungkan oleh @fadlizon dan
@msaid_didu. Jagat Obat untuk Rakyat dimulai oleh @abirekso. Jagat Denwalsus dideungkan oleh @ChunsulCh__ dan
@MrsRachelln
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Jagat Gema
#2021GantiPresiden

50
Tagar

3.177
Akun

Klaster #2021GantiPresiden terindikasi
merupakan akun-akun kontra pemerintah
yang dimana juga dulunya menggunakan
tagar “2019 Ganti Presiden”.
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4.316
Akun

89
Tagar

Jagat Gema
“Bendera Putih”

Narasi bendera putih dimainkan oleh kelompok
lintas spektrum konstituen yang lebih didominasi
oleh kelompok kanan dan akun-akun terafiliasi
dengan Demokrat dan aktivis.
Narasi dominan yang terbangun di antaranya; 
pedagang, hotel, restoran, dan pengusaha babak
belur di tengah PPKM darurat, seruan-seruan untuk
mengibarkan bendera putih tanda menyerah.
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Jagat Gema
“PPKM-Jokowi Mundur”

6.996
Akun

101
Tagar

Semua klaster memainkan narasi dan tagar-
tagar negatif terkait desakan mundur Jokowi di 
tengah PPKM. Akun-akun didominasi klaster
kontra pemerintah dan kelompok aktivis.
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52
Tagar

3.596
Akun

Jagat Gema
Vonis HRS

Jagat tweet terbentuk atas dua klaster yang saling 
bergema dalam menyerang Bima Arya yang 
menjadi saksi atas kasus HRS-RS Ummi dan 
membela HRS.
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Jagat Gema
“#ObatUntukRakyat”

65
Tagar

508
Akun

Pada jagat, terlihat bahwa kelompok Pro BUMN (Erick 
Tohir) membangun narasi positif. Sama halnya dengan
kluster lainnya juga membangun narasi positif terhadap
program bantuan obat untuk penanganan Covid-19. 
Meskipun ada beberapa akun kontra pemerintah, namun
jangkauannya sangat kecil.
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49
Tagar

938
Akun

Jagat Gema
Pembentukan Denwalsus Kemhan

Serangan kelompok Pro Pemerintah atas 
isu pembentukan Detasemen Pengawalan 
Khusus (Denwalsus) Kementerian 
Pertahanan dan kritik terhadap Prabowo.
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Jagat Tarung
Kelompok atau komunitas yang lebih banyak melakukan aktivitas saling serang dan saling adu argumen di media sosial.
Akibatnya, perbincangan terbelah menjadi dua kubu antara mereka yang pro dan kontra, atau antara yang mempertahankan
pendapat dan yang berupaya menjatuhkan lawan. Di media sosial, kerap terjadi pertarungan atau saling serang antara dua kubu
pendukung (cyber army) figure atau kelompok. Isu atau konten biasanya sudah disiapkan sebelumnya, sehingga terkesan rekayasa.
Ketika terjadi saling serang antara kedua kubu, perdebatan yang terjadi cenderung menjadi echo chamber dikarenakan tidak
menarik perhatian warganet natural untuk terlibat.

Jagat Tarung tampak masih dominan komander-komander media sosial yang masih bagian dari residu Pilpres 2019. Dalam Jagat
Tarung Polemik Partai Demokrat tampak pertarungan narasi antara @OposisiCerdas dan @PutraWadapi di kubu Kontra
Pemerintah melawan @ChusnulCh__ dan @Denysiregar7 di Kubu Pro Pemerintah. Jagat Pembubaran FPI terjadi pertarungan
narasi antara @Dennysiregar7, @Ch_Chotimah, @Rizmaya__ Vs @MCAOps, @ekowboy2, @OposisiCerdas dan @MasBRO. Jagat
Tarung Risma dan Polemik Gelandangan merekam jejak pertarungan @Dennysiregar7 Vs @ReizaPatters, @geloraco, @maspiyu5,
@OposisiCerdas, @hnurwahid, dan @PutraWadapi. Jagat Tarung King of Lipe Service terdapat pertarungan @Rizmaya__,
@adearmando1 Vs @BossTemlen dan @geloraco. Jagat tarung Dana Haji terdapat pertarungan @DennySiregar7, @ChusnulCH_ VS
@RamliRizal, @msaid_didu, @geloraco, @BossTemlen, @hnurwahid, @SaveMoslem1. Jagat Tarung Blunder Bipang terdapat
pertarungan antara @DennySiregar7, @ChusnulCH_ VS @msaid_didu, @geloraco, @abu_waras, @BossTemlen, @OposisiCerdas.
Jagat Tarung Penangkapan Munarman terdapat pertarungan antara @DennySiregar7, @ChusnulCH_ VS @fadlizon @geloraco,
@aDonAdam, @BossTemlen, @OposisiCerdas, @ekowboy2. Jagat Tarung PP Investasi Miras terdapat pertarungan antara
@DennySiregar7, @FerdinandHaean3 VS @Ustadtengkuzul, @hnurwahid, @OposisiCerdas, @geloraco. Jagat Tarung “Partai
Demokrat” terdapat pertarungan antara @DennySiregar7, @FChusnulCH_, @xvidgmbk, @KakekHalal, Rizmaya__ VS
@DonAdam68, @msaid_didu, @panca66, @jansen_jsp, @Andiarief__, @OposisiCerdas, @KRMTRoySuryo2.
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2.399
Tagar

37.525
Akun

Jagat Tarung
Polemik Kudeta Partai Demokrat

Pada jagat hanya terdapat dua kelompok besar, yaitu
kelompok pro AHY dan Demokrat yang mendominasi
percakapan dan kelompok Pro KLB (26,72%). Kedua
kelompok ini terlihat saling berinteraksi walaupun
membawa narasi dukungan terhadap kelompoknya
masing-masing. Pada jagat terlihat bahwa kedua
kelompok melakukan perang tagar atas isu kudeta
partai Demokrat.
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Jagat Tarung
Pembubaran FPI 17,5K

Akun

Kelompok Pro Pemerintah

Kelompok Kontra Pemerintah

Jagat terbentuk atas narasi pro dan kontra yang 
diangkat oleh kelompok Pro Pemerintah dan Kontra 
Pemerintah terkait dengan pembubaran FPI.
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Jagat Tarung
BEM UI – The King Of Lip Service

100
Tagar

8.859
Akun

Pada jagat, terlihat bahwa kelompok pro pemerintah memiliki
narasi pembelaannya tersendiri dan jarang melakukan interaksi
dengan kelompok kontra pemerintah dan pendukung BEM UI 
sehingga pada jagat terlihat kelompok ini terpisah dari klaster
lainnya. Sementara itu, pada klaster kelompok media yang 
tersebar di beberapa klaster disebabkan oleh penggunaan akun
media online sebagai landing page pembicaraan, baik pada klaster
kontra maupun pro.
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1.335
Tagar

37.425
Akun

Jagat Tarung
Blunder Bipang

Klaster yang memainkan isu ini berasal dari buzzer
dua kubu, yakni oposisi dan pro pemerintah. 
Melihat kuantitas cuitan, kluster oposisi cukup
rapat dan padat jaringannya. Hal ini menandakan
eksposur narasinya juga cukup dominan. Kedua
klaster memiliki hubungan yang dekat bahkan
saling bersinggungan. Isu ini spike salah satunya
dikarenakan kedua kluster saling berinteraksi
(kelompok pro dan kontra).
Dari Jagat ini juga terlihat bahwa isu Bipang, 
diviralkan oleh kelompok oposisi dan tidak
ditemukan adanya klaster lain yang ikut
memainkan isu ini secara dominan.
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749
Tagar

30.430
Akun

Jagat Tarung
Penangkapan Munarman

Perang narasi di antara kelompok Pro Pemerintah yang 
setuju dengan penangkapan Munarman terkait dengan 
tuduhan terorisme dan kelompok kelompok kontra yang 
tidak setuju dengan penangkapan ini dan mengangkat 
narasi Munarman yang dikriminalisasikan oleh Pemerintah.
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309
Tagar

11.588
Akun

Jagat Tarung
Peraturan Presiden Investasi Miras

Jagat ini terbentuk atas kelompok kontra pemerintah yang 
menyerang Jokowi dan kebijakan izin investasi miras dan 
kelompok Pro Pemerintah yang melakukan pembelaan 
terhadap Jokowi. Kendati demikian, pembelaan yang 
dilakukan oleh kelompok ini tidak signifikan.
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Jagat Natural

Kelompok atau komunitas ini lebih banyak memainkan isu-isu yang sedang
tren di media sosial pada waktu-waktu tertentu. Mereka terkadang
menggunakan narasi yang normatif ataupun receh dalam berbagai topik. Pada
umumnya, akun-akun ini tidak terlibat aktif dan bahkan cenderung abai pada
isu-isu politik di media sosial.
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Jagat Natural
”HUT RI 76”

15,690
Akun

100
Tagar

Pada jagat cuit terdapat lima tagar dominan: #HUTRI76, #17an, 
#17Agustusan, #dirgahayuindonesia dan #indonesiamerdeka. Jagat 
cuit ini relatif menarasikan hal-hal positif dalam merayakan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka yang terlibat merupakan
dari akun resmi untuk membagikan promo, hadiah, dan Give-Away, 
juga melibatkan influencer natural, seperti anggota JKT48. www.lab45.id



Kluster Kontra
Pemerintah
21 %

“Teroris tidak punya 
Agama-Islam tidak
identik dengan
teroris”

Kluster Pro 
Pemerintah
31 %

“aksi teror
dilakukan oleh 
kelompok
radikal”

Kluster
Media, aktifis
& netizen 
natural

“Mengutuk
aksi teror & 
jangan takut
dengan teroris
”

Jagat Cuit
Bom Gereja Katedral Makassar
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2.175
Tagar

162.174
Akun

Jagat Natural
Kapal Selam KRI Nanggala 402

Percakapan mengenai tenggelamnya kapal selam KRI 
Nanggala 402 membentuk jagat yang dibicarakan secara 
natural oleh warganet secara umum. Isu ini membuat 
warganet secara alami mencuitkan ungkapan 
belasungkawa atas tragedi yang menimpa 53 awak 
kapal Nanggala 402. Jejaring percakapan terlihat saling 
berdekatan karena adanya kesamaan narasi. www.lab45.id



Jagat Natural
All England

Jagat ini dibicarakan oleh 
masyarakat umum yang  merasa 
atlet bulu tangkis Indonesia 
tidak diperlakukan secara adil 
oleh pihak All England.
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Jagat Natural
Dewa Kipas

Jagat ini banyak di-engage oleh akun-akun
natural yang didominasi oleh pembicaraan
mengenai pertandingan catur Dewa Kipas
dengan GM Irene dan kekalahan Dewa Kipas. www.lab45.id



Jagat Natural
Vaksin Pertama

Percakapan mengenai isu vaksin 
pertama ini banyak di-engage oleh 
kelompok natural terkait dengan 
penyuntikan pertama vaksin 
Presiden yang mengawali proses 
vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

1.3K
Akun
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