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Ringkasan Eksekutif
Selama satu tahun terakhir, LAB 45 merekam pembicaraan warganet tentang berbagai topik seputar
pertahanan di media sosial topik. Tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 pada April 2021 menjadi
topik perbincangan paling dominan, disusul oleh lima topik besar lainnya, yakni KKB Papua, HAM Papua,
ASABRI, Vaksin Nusantara, dan Alutsista.
Percakapan dominan di media sosial muncul dari kalangan natural pada topik KRI Nanggala yang
menewaskan 53 awak kapal. Sementara di isu-isu yang lain, pasukan siber pendukung dan oposisi
pemerintah saling beradu narasi. Pada isu-isu terkait Papua, pasukan siber pemerintah berhadapan dengan
kelompok pegiat hak asasi manusia seperti Veronica Koman. Pada isu seputar kebijakan, pasukan siber
pemerintah berlawanan dengan kelompok oposisi dari Partai Demokrat dan barisan Islam konservatif.
Pola percakapan yang dibangun dari kelompok oposisi cenderung mengangkat berita-berita daring,
kemudian dimainkan atau diteruskan oleh pemengaruh, sehingga menjadi perbincangan publik. Terlihat 10
akun dengan jumlah cuitan ulang disandang oleh tiga media digital seperti CNN Indonesia, Asumsi Co,
dan Detik.com.
Secara umum, dari 17 isu pertahanan yang dipantau dalam setahun terakhir, terdapat 11 isu yang tidak
dalam kendali dan cenderung menimbulkan friksi di pemerintah. Kelompok konstituen NasionalisPragmatis cenderung terlibat dalam perbincangan karena isu-isu tersebut berkaitan dengan pertahanan dan
keamanan negara.
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Jagat Cuit Pertahanan
Highlight

Media & Netral
(44,55%)

Isu Pertahanan
secara umum

Pro Pemerintah
(26,48 %)

Isu Papua

Akun-akun di kelompok Media dan Netral
secara umum membahas isu tenggelamnya
KRI Nanggala yang mayoritas berisi
simpati dan ungkapan duka atas insiden
tersebut. Isu lain yang turut mendapat
perhatian kelompok ini adalah terkait
kecaman terhadap aparat TNI AU yang
menginjak kepala warga Papua difabel,
vaksin nusantara yang dinilai sebagai
pembodohan masyarakat, anggaran
alutsista 1.760 T, dan isu Aprilia
Manganang.
Isu Papua menjadi bahasan utama di
kelompok akun Pro Pemerintah. Beberapa
di antaranya adalah pelabelan KKB sebagai
kelompok teroris, dukungan aksi tumpas
KKB, penolakan terhadap FWP beserta
pendukungnya, simpati atas insiden
penembakan Kabinda Papua, serta
pembakaran sekolah dan puskesmas oleh
OPM. Isu lain yang turut mendapatkan
atensi yang tinggi dari warganet adalah
terkait KRI Nanggala, anggaran alutsista,
penurunan baliho FPI, dan Vaksin
Nusantara.

Kontra Pemerintah
(24,56 %)

Isu Korupsi

Terdapat 2 isu pokok yang menjadi fokus
bahasan kelompok akun Kontra
Pemerintah, yakni: (1) isu Papua:
pemerintah dianggap tidak serius dalam
melawan KKB, namun gencar dalam
melawan FPI; dan (2) korupsi (Asabri):
dikaitkan dengan KRI Nanggala &
modernisasi alutsista di mana kerugian
korupsi Asabri + Jiwasraya setara harga 8
kapal selam baru, serta banyaknya kasus
mega korupsi sepanjang Pemerintahan
Jokowi.

Pembicaraan topik Pertahanan di Twitter berdasarkan tendensi politiknya
terbagi menjadi 3 kelompok, yakni: kelompok Pro Pemerintah, Kontra
Pemerintah, dan Media/Netral.
Berbeda dengan kelompok Kontra Pemerintah dan Media/Netral (dengan
aktivitas yang cenderung lebih solid), aktivitas akun-akun di kelompok Pro
Pemerintah terpecah lagi berdasarkan konsentrasi isunya, yakni isu
Pertahanan secara umum, isu Papua, dan isu korupsi.
Akun Pertahanan (ukuran nodes
diperbesar dari ukuran asli)
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266.526

Akun
Jagat Kata

9.788
Tagar

Jagad Tagar

Sankey Akun x Isu-isu Pertahanan
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Persentase Isu
TNI AU Injak
Kepala Warga
Papua
Penembakan
10,219 Aprilia
Kabinda Papua
0.75% Manganang
26,771 Baliho FPI 12,579
Pencopotan
1.96%
0.92%
Pangdam Jaya
48,729
KST Papua
3.56%
48,959
3.58%

1,7
Komcad - Wamil - UU PSDN
Kuadriliun
4,929
7,971 Mafia M
0.36% PT TMI
0.58%
4,801
5,268
0.38%
0.35%

Denwalsus Kemhan
1,822
0.13%
Tes Keperawanan TNI
984
0.07%

Alutsista
59,773
4.37%
Vaksin Nusantara
61,024
4.46%
KRI Nanggala 402, 415,245 ,
30.33%

ASABRI, 168,269 , 12.29%

Positif
Negatif

HAM Papua, 184,434 ,
13.47%

KKB, 307,479 , 22.46%

Terdapat 17 isu yang banyak dibicarakan
masyarakat di media sosial terkait dengan
pertahanan. Pertama, isu tenggelamnya kapal KRI
Nanggala 402 menjadi isu yang mendominasi
percakapan. Isu ini menarik masyarakat umum
untuk menunjukkan simpatinya terhadap tragedi
Nanggala 402 sehingga percakapan membesar. Isu
terbesar kedua dan ketiga terkait dengan KKB
Papua dan HAM Papua. Hal ini terkait dengan
banyaknya
kasus-kasus
penyerangan
yang
diberitakan di media sosial dan diangkatnya isu-isu
kemanusiaan masyarakat Papua di media sosial.
Masyarakat juga banyak membicarakan kelanjutan
isu mega korupsi, ASABRI, dan pengembangan
vaksin nusantara.
Isu-isu lain yang cenderung memiliki eksposur yang
sedikit disebabkan oleh karakter isu yang eksklusif
yang hanya menarik kelompok-kelompok pengamat
pertahanan dan tidak bisa dibicarakan secara umum
sehingga
masyarakat
jarang
meng-engage
percakapan terkait isu tersebut.
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LINIMASA
LINIMASA

Februari 2021
( 84.407 Percakapan )
• Perkiraan kerugian kasus
korupsi ASABRI dan
dugaan keterlibatan
Moeldoko dan beberapa
tersangka
• Penjualan senjata api ke
KKB Papua oleh 2 oknum
Polisi
• Pengembangan vaksin
Nusantara

700000
600000

November 2020
( 72.144 Percakapan )
• Penurunan Baliho
FPI/HRS oleh
Pangdam Jaya yang
didukung Panglima
TNI
• KKB diduga
menembak 2 warga
Papua di Ilaga

500000
400000
300000
200000
100000

April 2021
( 653.343 Percakapan )
• Tenggelamnya Kapal
Mei 2021
Selam KRI Nanggala 402
(
135.726
Percakapan)
• Penembakan Kabinda
•
Perkembangan
mengenai
Papua oleh KKB
dugaan tersangka korupsi
ASABRI
• Pembicaraan mengenai rencana
utang asing 1,7 kuadriliun untuk
membeli Alutsista
• Pelabelan KKB sebagai
kelompok teroris dan sindiran
beberapa kelompok terkait
penanganan KKB Papua

September 2021
( 83.335 Percakapan )
• Penyerangan Pos Koramil
serta Pembunuhan Nakes
dan pembakaran
Puskesmas & SD oleh
KKB Papua. Isu ini
dikaitkan dengan
pembubaran FPI,
Pangdam Dudung, dan
sikap Komnas HAM.
• Perkembangan kasus
ASABRI
• Pembicaraan mengenai
Andika Perkasa yang
akan menjadi Panglima
TNI
• Dudung vs Gatot
Nurmantyo terkait
penyusupan PKI ke tubuh
TNI
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Total Unggahan

Total Pelibatan

1.330.942

125.844
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Mar 2021

Apr 2021
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Akun Terbanyak Dicuit Ulang

Sep 2021

Jagat Tagar

Narasi dan Isu
Jagat yang terbentuk selama satu tahun didominasi oleh
tagar terkait dengan kabar tenggelamnya KRI Nanggala dan
KKB Papua.
Tagar #KKBMusuhNegeri menjadi tagar yang paling
banyak diangkat oleh warganet, terutama setelah terjadinya
kasus penembakan Kabinda Papua dan saat Pemerintah
menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.
Salah satu narasi yang diangkat adalah mengenai kekerasan
dan pembunuhan yang dilakukan oleh KKB serta kritikan
terhadap Veronica Koman yang dianggap sebagai
pengkhianat NKRI.
Akun–akun yang mencuitkan narasi ini berasal dari akun
terafiliasi dengan kepolisian dan TNI selama tahun 2021
bersamaan dengan beberapa tagar lain seperti KKB dan
PapuaIndonesia.
Tagar terkait dengan KRI Nanggala cenderung banyak
dinaikkan secara natural oleh warganet yang menunjukkan
simpatinya kepada tragedi tenggelamnya KRI Nanggala
402.
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Jagat Kata
LINIMASA

Narasi
dan Isu
LINIMASA
Jagat kata terkait dengan pertahanan didominasi oleh pembicaraan
mengenai tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada April 2021.
Warganet banyak mengucapkan belasungkawa atas tragedi Nanggala
dan mengangkat narasi mengenai proses pencarian hingga penyelamatan
kapal.
Warganet juga membicarakan isu Papua, terutama isu yang terkait
dengan kekerasan serta pembunuhan oleh KKB terhadap masyarakat
dan perusakan fasilitas publik. Pelabelan KKB sebagai Kelompok
Separatis Teroris (KST) juga banyak mendapatkan perhatian warganet.
Beberapa kelompok turut membicarakan beberapa kasus kekerasan dan
rasisme yang ditujukan kepada masyarakat Papua, salah satunya adalah
tindakan prajurit AU yang menginjak kepala salah satu warga
tunawicara Papua.
Panglima TNI menjadi figur yang banyak disebut oleh warganet
dikarenakan pernyataan terkait dengan status kapal selam Nanggala 402
di konferensi pers. Pangdam Jaya juga banyak disebut oleh warganet
karena kasus penurunan baliho FPI. Hal ini kemudian membuat
beberapa kelompok mengkritik dan menyindir Pangdam Jaya dan
mengaitkannya dengan situasi KKB di Papua.
Selain itu, beberapa kelompok, khususnya akun-akun yang terafiliasi
dengan TNI terus menggaungkan kampanye positif mengenai Papua
aman nyaman dengan mendukung status KKB sebagai kelompok teroris.
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Beberapa kelompok lainnya turut membicarakan dan mengkritik
pengembangan vaksin nusantara.

