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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Merasa Menjadi Yogya:
Representasi Identitas dan Negosiasi ke – Yogya – an facebooker [di]
Yogyakarta melalui Group Japemethe merupakan hasil karya dan penelitian saya
sendiri. Di dalam bagian tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Pemakaian karya-karya
sarjana lain di dalam tesis ini adalah semata-mata untuk keperluan ilmiah
sebagaimana diacu secara tertulis dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Agustus 2013

Monica Maria Widi Setyorini
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FACEBOOKER [DI] YOGYAKARTA MELALUI GROUP JAPEMETHE
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KATA PENGANTAR
Hal utama dalam hidup adalah lebih pada proses dan hidp merupakan
pilihan yang panjang dan berliku. Dalam perjalanannya, proses tersebut yang
menghidupkan hidup.
Begitu pula dengan belajar di Magister Program Ilmu Religi dan Budaya
(IRB) Sanata Dharma. Proses panjang telah saya lalui dari mulai masuk sebagai
mahasiswi S2 di kampus ini. Semangat saya begitu kuat dan penuh harapan untuk
mendapatkan suguhan istimewa hasil olahan oleh dosen-dosen di sini. Namun
perjalanan menjadi berat ketika proses menyelesaikan tesis dimulai. Ternyata,
menyelesaikan tesis perlu kedisiplinan, ketekunan, dan juga ketenangan. Dan rasa
jenuh, bosan, malas menjadi pelumat dari semangat awal saya. Pekerjaan akhirnya
menjadi kambing hitam yang paling mudah. Sampai sebuah ajakan dan kekuatan
baru datang untuk menuntaskan semuanya. Akhirnya, saya menuntaskan proses
penulisan tesis ini. Terimakasih yang tidak berbatas untuk “Beliau” dan sang
waktu yang mengirimkan kemauan dan yang mengulurkan tangan melalui para
pengajar.
Saya sangat bersyukur memiliki orangtua yang mendukung saya dalam
proses “knowledge adventure” di IRB. Terimakasih untuk mama – papa, ibu –
bapak yang selalu mengerti dan mendukung saya. Semua dorongan dan dukungan
itu tentu tidak akan pernah bisa terbalaskan. Terima kasih untuk Suami yang
selalu ada selama perjalanan di IRB. Terima kasih juga untuk ibu – bapak mertua
yang juga selalu memberikan semangat. Tidak lupa untuk adik – adik yang selalu
menjadi salah satu semangat, terima kasih. Shinta, yang banyak membantu
tertama dengan masalah cetak – mencetak (thanks alot, ya, Shint. Kapan S2?).
Proses ‘pengolahan’ setiap teori yang didapat di IRB juga tak lepas dari
peran para dosen yang mengampu mata kuliah menurut bidangnya masingmasing. Terima kasih untuk semua dosen IRB. Rasa terimakasih ini khususnya
juga dialamatkan pada dosen pembimbing saya, Dr. G. Budi Subanar, S.J., yang
telah memperkenalkan dan menunjukkan beragam fenomena sosial yang sangat
menarik untuk dicermati dan diteliti ditengah keraguan saya. Tips mengolah dan
menarik benang merah dari data berdasarkan kerangka konseptual yang dipilih
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Abstrak
Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam kurun waktu kurang
lebih satu dekade terakhir ini menjadi ujung tombak perubahan pada masyarakat saat
ini. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menggeser gaya hidup terutama
ketika komputer yang diawali dengan komputer, komputer jinjing sampai telepon
seluler berfitur layaknya komputer dan internet. Internet sebagai “media” berbagai
macam institusi dalam pasar global menciptakan ruang baru (dunia maya) dalam
masyarakat. Ruang nyata dan ruang maya merupakan dua hal yang dipahami secara
berbeda, dalam kenyataannya sekarang ini seakan – akan bergabung menjadi satu.
Sadar atau tidak sadar manusia tidak lagi bebas memilih atas keduanya, melainkan
menselaraskan cyberspace atau dunia nyata, online atau offline. Komunitas pun ikut
ambil bagian dalam dunia maya melalui jejaring sosial. Jejaring sosial yang
fenomenal adalah facebook. Facebook menyediakan ruang bagi komunitas apapun,
salah satunya adalah Japemethe yang mengusung identitas lokal Yogyakarta bagi
facebooker. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana facebooker [di]
Yogyakarta sebagai anggota group Japemethe, menegosiasikan dan
merepresentasikan identitas ke-Yogya-annya, ada beberapa masalah yang akan
dijawab, yaitu Bagaimana facebooker [di] Yogyakarta sebagai anggota group
Japemethe merepresentasikan image ke-Yogya-annya dalam facebook pribadinya?
Bagaimana member menegosiasikan identitas ke-Yogya-annya melalui group
Japemethe, dan bagaimana facebook melalui group Japemethe membentuk komunitas
dengan identitas lokal di dunia virtual maupun nyata (online dan offline)? Dalam
pencarian jawaban atas fenomena di atas, penulis melakukan penelitian lapangan di
Yogyakarta secara online maupun offline. Data empirik sangat penting untuk
mengetahui pengalaman orang-orang yang selama ini belum terjangkau oleh konsepkonsep tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Dengan metode ini penulis
menemukan bagaimana dunia maya berperan dalam proses pembentukan identitas
lokal seperti dalam dunia nyata. Data temuan dalam penelitian lapangan diolah
dengan bantuan dari kerangka teoretis identitas dalam dunia maya melalui frame
analysis E. Goffman. Penelitian ini pada akhirnya menemukan beberapa temuan
yang menarik untuk dicermati. Temuan- temuan tersebut antara lain dalam dunia
maya, sebagai anggota Japemethe identitas pribadi diperlihatkan melalui pemilihan
bahasa yang mencerminkan identitas pilihannya. Negosiasi dalam grup dilakukan
moderator dan anggota sendiri dengan membawa dan memunculkan di halaman grup
memori – memori kelokalan yang temporal menjadi kantong – kantong waktu
temporal ke dalam dunia maya yang tidak terbatas waktu dan geografisnya. Dan
pergeseran ruang membawa rasa ke – Yogya – an lebih luwes. Budaya baru
menjadikan rasa lokal ada dalam dua dunia baik online maupun offline. Aktivitas
layaknya dalam dunia nyata yang dibawa ke dalam aktivitas dalam grup Japemethe di
facebook membawa komunitas online menjadi komunitas nyata. Dan pada akhirnya
setelah dalam dunia maya, kembali bertemu secara offline dengan tatap muka
dihadirkan kembali untuk memperkuat komunitas.
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Abstract
The rapid developments of information technology within the last decade
have changed today's society. These rapid developments of information and
communication technology have shifted people lifestyle especially when the
computer was started with computers, portable computer to a full-featured
computer like mobile phone and internet. Internet as a "medium" of variety
institutions in global markets created new space (cyberspace) in society. Real
space and virtual space are two different things to be understood but, in fact those
seem merging into one now. Realized or not, people were no longer free to choose
the those things, but rather harmonize beetween cyberspace or the real space,
online or offline. Community also took part in a virtual world through social
networking. One of the phenomenal Social networking is facebook. Facebook
provides a space for any community, one of which community is Japemethe that
carries a local identity of Yogyakarta for Facebookers. There are several issues to
be addressed to gain knowledge of how Yogyakarta’s facebookers wheather in
Yogyakarta or not as Japemethe group members, negotiate and represent the
identity of his/her sense of Yogya. The first one is how Yogyakarta’s Facebookers
as a member of the group Japemethe represent the image of his/her Yogya in his
personal facebook? Then how members negotiate the identity of his/her Yogya
through Japemethe group, and how facebook via Japemethe form a community
group with a local identity in the virtual world and the real (online and offline)? In
search of answers to the above phenomenon, the author conducted fieldwork in
Yogyakarta both online and offline. Empirical data is very important to know the
experiences of people who have not been reached by certain concepts. Therefore,
this study used interviews and direct observation in the field. With this method,
the study discovered the role of virtual world in the formation of local identity as
in the real world. The findings were processed with the help of the theoretical
framework of identity in the virtual world through E. Goffman’s frame analysis.
This research eventually found some essential findings. In the virtual world, as a
member of Japemethe, personal identity was shown through the selection of a
language that reflects the identity of his/her choice. Negotiations in the group was
conducted by moderators and members themselves by carrying on and bringing up
their temporal local memory as bags of temporal time into a virtual world that is
not limited by time or geographical area. The swift of space brought the sense of
Yogya more flexible. New culture brought up local senses into two world, online
and offline. Activites alike real world which was brought into the group activites
in Japemethe as facebook group brought the online community into a real
community. Last but not least, after the virtual world, face-to-face and offline
meeting were held to strengthen the community.

x

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN

ii

HALAMAN PENGESAHAN

iii

HALAMAN PERNYATAAN

iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

v

MOTTO

vi

PERSEMBAHAN

vii

KATA PENGANTAR

viii

ABSTRAK

ix

ABSTRACT

x

DAFTAR ISI

xi

BAB I

PENDAHULUAN

1

I. Latar Belakang

1

II.. Rumusan Masalah

6

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

7

IV. Tinjauan Pustaka

9

V. Kerangka Konseptual

12

VI. Metode Penelitian

16

VII. Sistematika Penulisan

17

BAB II YOGYAKARTA: INTERNET, RUANG DAN KOMUNITAS

19

I. Melihat dan mentafsir tanpa suara

20

II. Internet: Ruang publik, Komunitas dan cyberculture

25
xi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
III. Yogyakarta, Internet, facebook

28

IV. Kesimpulan

32

BAB III

YOGYA: ADA KAPANPUN DAN DIMANAPUN DALAM
JAPEMETHE

I. facebook dan Japemethe

34
35

Facebook: jejaring sosial online

35

Japemethe: menyatu dalam Ruang virtual

36

‘Aku’, Yogya dan Japemethe

39

II.Yogya dan Japemethe

40

a. Lokasi

40

b. Makanan

41

c. Lain – lain

44

III. Kesimpulan

BAB IV

47

MENGENAL DAN MERASA YOGYA: ANALISA REPRESENTASI
IDENTITAS DAN NEGOSIASI KE-YOGYA-AN LEWAT JENDELA
GRUP JAPEMETHE

I. Komunitas: Japemethe, facebooker dan Yogya

49
50

a.

Makanan

51

b.

Lain – lain

53

Aturan main

54

II. Japemethe dan Walikan

56

a. Japemethe dan Kemekelen Sepanjang Masa

57

b. Japemethe dan Komunitas Penggemar Basa Walikan Yogyakarta

61

c. Nesu Mulih

63

III. Japemethe: lokal yang global

64
xii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
IV. Kesimpulan

67

BAB V PENUTUP

69

DAFTAR PUSTAKA

73

LAMPIRAN
Transkripsi Wawancara 1

75

Transkripsi Wawancara 2

88

Transkripsi Wawancara 3

96

Arti kata /Terjemahan

102

xiii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

BAB I
Pendahuluan
I. Latar Belakang
Salah satu media yang paling mutakhir dan selama hampir dua-puluh
tahun terakhir menjadi “media” berbagai macam institusi untuk bersaing dalam
pasar global adalah media internet. Seiring perkembangan internet yang
mengandung tawaran dari dunia virtual, perubahan karakter dan identitas
masyarakat di Indonesia merupakan hal yang terjadi secara mencolok akhir-akhir
ini. Begitu pula dengan orientasi mereka tentang ruang, waktu dan relasi. Jarak?
Waktu? Bukan Masalah! Mungkin itulah manfaat yang bisa diambil pada awal
terbentuknya jaringan internet. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada
pertengahan tahun 1990an. Dalam perkembangannya, teknologi ini mampu
menciptakan usaha-usaha dan ruang baru yaitu “warung” internet dan menggeser
“warung” telepon yang sebelumnya merajai pasar komunikasi di Indonesia.
Teknologi internet beserta aplikasi dan informasi di dalamnya kemudian semakin
dicari dan digunakan setelah krisis ekonomi 1997. Selepas tahun 1998 pengguna
internet pun meningkat dua kali lipat1. Sehingga kemudian dapat dikatakan
internet dan aplikasi yang terdapat di dalamnya berubah menjadi sebuah media
yang lebih komersial dan individual mengikuti pasar. Internet kemudian juga
menjadi sebuah cara pembunuhan jarak untuk mempermudah sebuah komunikasi,
baik untuk urusan pribadi maupun urusan kelompok. Jarak maupun waktu seakanakan tidak ada lagi dan bukan sebuah masalah besar sejak teknologi ini ditemukan
dan berkembang. Komunikasi dan informasi menjadi murah, cepat dan terkesan
1

David T. Hill and Krishna Sen.2005. The Internet in Indonesia ’s New Democracy. Oxon:
Routledge. Bab 4. Hlm. 54-62.
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instant. Salah satu konsekuensinya adalah adanya pemotongan beberapa fase
dalam menjalin komunikasi di mana pengalaman waktu dan ruang juga ikut
diciutkan. Dunia seakan ada dalam genggaman karena individu bisa berhubungan
dengan dunia luar nya dari manapun dan kapanpun bahkan dari dalam ruangruang pribadinya melalui telepon selular. Masyarakat, bahkan dapat mengetahui
dan membaca kejadian dibelahan dunia yang berbeda secara bersamaan.
Proses ini juga dikuatkan dengan perubahan masyarakat yang dapat kita
lihat di kehidupan kota-kota, dan pedesaan di Indonesia. Salah satu kota yang
dengan keunikannya menarik untuk ditengok dan menjadi fokus tesis ini adalah
Yogyakarta. Yogyakarta yang sering ditampilkan sebagai kota yang tenang, jauh
dari hiruk-pikuk kota besar dengan slogan ‘Yogyakarta Berhati Nyaman’ nya
dalam kurun waktu kurang lebih dua-puluh tahun ini kecepatan aktivitas sosialnya
berubah dan bergeser dengan sangat cepat. Banyak daerah yang saat ini dikenal
dengan wilayah ramai dulunya adalah desa. Misalnya Kampus Universitas Sanata
Dharma dan daerah sekitarnya.

Sadar atau tidak kita sadari pelebaran dan

perluasan kawasan ‘kota’ di Yogyakarta yang dibarengi dengan kecepatan
aktivitas sosialnya diawali dengan perkembangan teknologi komunikasi [baca:
telepon seluler]. Ketika alat ini semakin berkembang menjadi gadget yang
multimedia dari nokia sampai blackberry, telepon seluler mulai dicari dan
merebak, berbagai sudut kota dihiasi gerai telepon seluler dan penjualan pulsa
telepon seluler. Namun perkembangan teknologi komunikasi ini ternyata tidak
sendiri. Ia berkembang hampir bersamaan dengan perkembangan komputer dan
internet. Pada awal tahun 1997, saya ingat komputer dan internet mulai marak dan
menjamur di Yogyakarta. Pada waktu itu saya masih duduk dibangku SMA dan

2
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mulai sering ‘berteman’ dengan namanya komputer yang masih merupakan
barang mahal untuk sekedar ngetik tugas. Walaupun sebenarnya saya sudah
mengenal komputer dari sejak saya duduk di bangku Sekolah Dasar, namun saya
tidak banyak menggunakannya. Komputer waktu itu masih merupakan barang
“mewah dan bergengsi” yang tidak semua orang mampu memiliki dan
mengoperasikanya. Oleh karena itu mereka yang memiliki modal cukup mulai
membuka persewaan komputer seiring dengan mulai diwajibkannya tugas-tugas
sekolah dikerjakan menggunakan komputer. Kemudian ketika masuk kuliah mulai
saya kenalan dengan yang namanya internet dan dengan tidak saya sadari
teknologi ini berkembang dengan sangat pesat sampai seperti yang bisa ditemui
sekarang ini.
Bukan tanpa sebab mengapa warung internet menjadi banyak di samping
permintaan pemasangan sambungan internet rumahan, modem untuk sambungan
wireless dan hotspot yang juga meningkat. Bisa jadi karena kemudahan dan
kepraktisan internet untuk berkomunikasi tanpa batas-batas georafi dan politik
yang menjadi penyebabnya. Atau kemunculan tawaran situs-situs yang ada dalam
jaringan internet yang merupakan ‘jalan sutra’ baru di mana batas-batas wilayah
menjadi kabur dan pertukaran dari berbagai macam arena sosial di dunia ini
terjadi. Dari ribuan situs yang ramai dikunjungi dan berhubungan dengan
kehidupan sosial dan relasi sosial antar individu-individu di segala penjuru dunia
dan Indonesia pada umumnya serta Yogyakarta pada khususnya, situs jejaring
sosial yang karena kemudahannya berhasil menyulap individu dan masyarakat
luas berhubungan dengan teknologi komunikasi ini. Ruang nyata yang maya
(virtual reality) dalam situs yang merupakan jejaring sosial yang meramaikan

3
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halaman internet seperti Multiply, Friendster, facebook, Twitter, Tagged, dan lain
sebagainya muncul, hilang atau kebalikannya berkembang sangat pesat. Situssitus yang dilengkapi juga dengan sarana chatting nampaknya menjadi salah satu
daya tarik masyarakat [di] Yogyakarta untuk menggeluti teknologi komunikasi
(internet) mulai sekitar tahun 2000 untuk berteman, berelasi dan berjejaring
hingga berdagang melalui berbagai situs jejaring sosial.
Ketika hampir semua situs jejaring sosial mendapatkan ‘pelanggan’,
facebook sebagai salah satu jejaring sosial yang muncul mulai tahun 2004 dengan
kelebihan dan kekurangannya ternyata mendapatkan porsi lebih besar dari situs
jejaring sosial yang lain. Mengapa facebook? Banyak persoalan dalam masyarakat
muncul karena aktivitas dalam situs jejaring sosial seperti perselingkuhan,
penipuan, kasus pornografi, penghinaan yang berujung dengan kekerasan dan
masalah sara seperti yang pernah terjadi tahun 20102. Selain itu terbentuknya
ruang baru untuk kelompok-kelompok sosial dalam group berdasarkan minat dan
asal usul seseorang yang di dalam situs ini membuat saya “penasaran” untuk
mengikuti dan melihat sejauh mana situasi semacam ini membawa perubahan
pada masyarakat kita, khususnya masyarakat [di] Yogyakarta.
Berbicara mengenai ruang yang nyata dalam dunia maya, saya pikir
jejaring sosial [facebook] merupakan teks kebudayaan yang hidup yang
merupakan hasil kombinasi dari manusia, mesin dan kisah-kisah keseharian dari

2

Status Facebook Mahasiswa ITB Berbau SARA,
http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/nusantara/2010/05/18/18136/StatusFacebook-Mahasiswa-ITB-Berbau-SARA .
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masyarakat. Sebagai sebuah ruang ia mampu merekam dan mengembalikan kisah
keseharian individu, komunitas dan masyarakat dalam bentuk maya (virtual life)
dan nyata (real life), online dan offline. Ia juga mampu membuat kita berada pada
situasi ‘bermain’ dengan ‘rasa’ mengenai banyak hal.
Jika kita kembali ke tahun 1997-an ada satu warung internet di sekitar
kampus Universitas Sanata Dharma dan kemudian hanya berjarak kurang lebih 2
tahun, tempat semacam ini menjamur di hampir seluruh penjuru Yogyakarta
bahkan meluas dan terus meluas sampai saat ini3. Saat perkembangan gerai
penjaja pakaian ‘distro’ dan gerai minimarket yang melayani pembeli nyaris nonstop 24 jam selama tujuh hari dilengkapi dengan fasilitas sambungan internet nir
kabel dan tempat ‘nyaman’ ala kadarnya untuk duduk dan nongkrong di beberapa
titik di sekitar kampus saya berhenti dan sedikit terhenyak dari ‘kecuekan’ saya
pada kota Yogyakarta. Ada apa dengan Yogyakarta dan masyarakatnya. Terlintas
di benak apa yang membuat tempat tersebut ramai dan sering penuh oleh
pengguna layanan internet dari yang ber-hape sampai ber-laptop ini. Beberapa
waktu mencoba mengikuti kebiasaan mereka yang kebanyakan pelajar tersebut
satu hal yang kemudian terlihat adalah kebutuhan yang tidak hanya sekedar
mencari dan mendapatkan informasi melalui sambungan internet tetapi juga
kebutuhan untuk ada dalam komunitas tertentu yang ada di dalam internet dan
berbagai macam jejaring sosial. Yogyakarta sebagai sebuah kota dapat berubah
tidak hanya secara fisik namun juga secara rasa ke-Yogya-annya. Secara fisik
jelas ada yang berubah dengan adanya pembangunan di sana-sini tetapi sesuatu
3

Menurut Valens Riyadi Pelaku Industri Penyedia Jasa Internet dan Menjabat sebagai Korwil I
APJII Wilayah Yogyakarta catatan dari artikelnya yang diunggah di
http://www.mikrotik.co.id/artikel_lihat.php?id=4
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yang lebih seperti ke-Yogya-an pun ikut bergeser karena komunikasi masyarakat
yang berada di dalamnya. Ruang publik yang ada di kota ini tidak luput dari
perkembangan dan pergeseran. Berkumpul untuk berkomunikasi tidak hanya bisa
dilakukan karena secara fisik ada di wilayah atau ruang yang sama pada waktu
yang sama namun bisa terjadi ketika tidak sedang berada pada ruang yang sama.
Ada ruang baru yang dapat menggantikan ruang secara fisik.
Berdasar pada paparan tersebut di atas dan pengalaman keseharian saya
ketika terhubung dengan internet dan jejaring sosial facebook yang terkait dengan
Yogyakarta dan rasa ke-Yogya-an maka muncul ketertarikan untuk memahami
bagaimana

para

facebooker

[di]

Yogyakarta

menegosiasikan

dan

merepresentasikan identitas ke-Yogya-annya dalam komunitas di ruang virtual
yaitu group Japemethe. Isu apa saja yang dibicarakan dan kemudian ditanggapi
masyarakat [di] Yogyakarta melalui group Japemethe terlebih ketika dalam dunia
maya Yogyakarta diatur dan dikemas menjadi sebuah komunitas terbayangkan.

II. Rumusan Masalah
Dalam penelitian selama kurun waktu dari akhir tahun 2010 sampai awal
2013, 12 tahun pasca 1998, ini saya ingin menemukan bagaimana facebooker [di]
Yogyakarta

sebagai

anggota

group

Japemethe,

menegosiasikan

dan

merepresentasikan identitas ke-Yogya-annya. Subjek penelitian ini disebut
sebagai member atau anggota untuk group Japemethe.
Berdasarkan pemaparan di atas beberapa pertanyaan yang kemudian
muncul adalah
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a. Bagaimana facebooker [di] “Yogyakarta” sebagai anggota group
Japemethe merepresentasikan image “ke-Yogya-annya” dalam facebook
pribadinya?
b. Bagaimana member menegosiasikan identitas “ke-Yogya-annya” melalui
group Japemethe.
c. Bagaimana facebook melalui group Japemethe membentuk komunitas
dengan identitas lokal di dunia virtual maupun nyata (online dan offline)?

III. Tujuan dan manfaat penelitian
Tujuan kajian ini adalah untuk memetakan ruang-ruang negosiasi
perbedaan dan keragaman [di] Yogyakarta dan identitas ke-Yogya-an melalui
group Japemethe. Kajian ini juga merekam bagaimana tarik-menarik identitas
terjadi dalam ungkapan sehari-hari dan upaya-upaya sadar yang dilakukan
sekelompok masyarakat melalui aplikasi status facebook pribadi dan komunitas
group Japemethe.
Kajian ini juga sekaligus melihat perubahan-perubahan konstruksi
kehidupan relasi sosial dan perubahan-perubahan persepsi atas ruang dan waktu
yang terjadi melalui negosiasi tersebut. Pada dasarnya kajian ini menyoal
negosiasi identitas ke-Yogya-an facebooker [di] Yogyakarta melalui group
Japemethe sebagai salah satu komunitas dengan identitas lokal dalam ruang
global.
Banyak peneliti mulai mengkaji permasalahan teknologi internet seiring
dengan perkembangan teknologi ini yang semakin pesat. Saya sadar bahwa tema
yang saya ambil juga bukan penelitian awal mengenai proses pengalaman orang-
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orang menyikapi tarik-menarik identitas kelokalan mereka melalui ruang virtual.
Permasalahan waktu dan ruang di Yogyakarta dalam kajian ini merupakan sebuah
kelanjutan dari penelitian lain4. Namun hingga saat ini saya belum berhasil
menemukan kajian dan telaah yang mencurahkan perhatiannya atas persoalan
pembentukan identitas dan representasi identitas kelokalan karena perubahan
ruang dan waktu dari dunia real ke dunia virtual pada masyarakat Indonesia secara
umum dan khususnya Masyarakat [di] Yogyakarta melalui facebook. Hal ini
menjadi menarik mengingat ruang dan waktu dalam internet mungkin
mempengaruhi pembentukan identitas kelokalan ketika secara geografis seseorang
terpisah dengan kampung halaman dapat memiliki kembali hubungan dengan
kampung halaman. Pengalaman pengguna facebook pada titik ini memungkinkan
terjadinya migrasi secara virtual sehingga muncul negosiasi komunikasi semi
virtual dan semi real (maya yang nyata).
Kajian ini diharapkan dapat membangunkan dan membangkitkan hasrat
masyarakat untuk menjadi lebih kritis dalam menyikapi kemudahan yang nampak
dalam dunia maya sehingga dalam proses pembentukan identitas tidak terjebak
dalam dunia virtual ini. Dalam kata lain masyarakat dapat memilih apa yang
menjadi kebutuhan mereka untuk memperkuat identitasnya. Selain itu, mengingat
melalui teknologi ini dalam jaringan internetnya juga dapat menjadi ruang di
mana masyarakat membangun solidaritas dan gerakan politik, kajian ini
diharapkan dapat membangunkan masyarakat untuk sungguh-sungguh produktif
setelah mengumpulkan informasi, mengomentarinya, meneruskan ke yang lain

4

Teuku Ferdiansyah Thajib. 2006. Perlahanan dan Percepatan dalam Ritme Hidup Sehari-hari di
Yogyakarta.

8

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

secara online tetapi membawa cerita dan pesan yang ada ke waktu dan tempat
yang offline.

IV. Tinjauan Pustaka
Kajian mengenai internet dan dunia virtual sangat banyak, terlebih setelah
internet mendunia. Beberapa kajian mengenai hal ini cenderung terfokus pada
paparan umum sejarah internet, materi (isi) dalam internet, bagaimana internet
bekerja. Berbicara mengenai internet berarti membicarakan tentang hal-hal yang
disebut electronic mail (email), world wide web (www), usenet news group,
bulletin boards, Internet Relay Chat (IRC), Multi-User Domain (MUDs) dan
berbagai macam aplikasi lain yang terus berkembang (Kollock and Smith, 1999).
Selain itu banyak juga kajian yang berfokus pada guna internet, bagaimana
internet dan teknologi komunikasi elektronik berpengaruh pada publikasi buku
dan

industri

perdagangan

(Mitchell,

1996).

Mitchell

menggambarkan

kemungkinan baru dalam mengirimkan informasi, dari proses pengiriman melalui
retailer untuk sampai pada pengguna melalui internet dan bahkan mengirim secara
elektronik sehingga pengguna hanya tinggal mendownload dan mencetak dengan
printer untuk mendapatkan bentuk material sebuah informasi. Jadi secara garis
besar Mitchell menjelaskan proses perubahan dan penyampaian informasi.
Kajian internet yang terkait dengan hubungan dunia virtual dengan waktu,
ruang dan tempat mulai bermunculan pada tahun 1990an (Kitchin, 1998). Kitchin
mencoba menawarkan dan membahas efek dari internet dan cyberspace ke dalam
tiga kategori yaitu pertama adalah perubahan peran waktu dan ruang, kedua
adalah perubahan komunikasi dan ketiga adalah perubahan peran komunikasi
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massa serta permasalahan dualisme antara real-virtual, kebenaran-fiksi dan aslibuatan. Namun kajian internet tersebut belum terkait dengan ranah kultural masih
terbatas, khususnya di Indonesia . Kalaupun sekarang mulai ada yang menulis
masalah ini dengan mendalam masih lebih cenderung mengkaji perkembangan
internet secara luas, yaitu konsumsi media dan kehidupan sehari-hari di Asia di
mana Indonesia belum dibahas secara lebih mendalam (Kim, 2008).
Kajian akademis yang terkait dengan Indonesia secara umum dan
Yogyakarta khususnya masih sebatas pemetaan internet secara umum di Indonesia
beserta perkembangannya serta keterkaitan internet dengan masalah demokrasi
dan konflik pasca Orde Baru (David T. Hill and Krishna Sen, 2005). Sebagian
besar tulisan dan kajian internet dan dunia virtual terkait dengan permasalahan
komunikasi secara umum dan media dengan fokus pada taraf tutorial (I Made
Wiryana).

Fokus kajian Wiryana adalah dasar kerja internet, metoda

pengalamatan pada internet, pengertian istilah-istilah dalam internet, mengetahui
dokumen-dokumen dan organisasi resmi pada internet dan hal-hal teknis untuk
koneksi ke internet.
Kajian lebih mendalam mengenai hubungan internet dan hubungannya
dengan relasi sosial masyarakat serta ruang dan waktu dapat dilihat pada kajian
Karlina Supelli. Dalam tulisannya Ia menambahkan ruang maya kedalam 4 ruang
matra yang sudah ada5. Kajian ini mengkaji ruang maya secara filosofis dan
sedikit menyentuh wilayah praktis dan keseharian dalam masyarakat.
Sekitar tahun 2009 kajian yang membahas mengenai hubungan individu
dengan jejaring sosial (facebook) mulai marak seiring dengan booming
5

Karlina Supelli: Ruang Publik Dunia Maya dalam Ruang Publik: Melacak “Partisipasi
Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace. Penerbit Kanisius: 2010.
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penggunaan situs ini. Dari sekian banyak kajian yang berhubungan langsung
dengan jejaring sosial, ada satu kajian yang mulai mengkaji jejaring sosial dengan
lebih khusus yaitu tentang jejaring sosial facebook di Indonesia (Tinarbuko,
2009). Kajian ini mencoba mengkaitkan aplikasi “status” dalam facebook dengan
kejadian yang up to date dan kajian ini belum dikaitkan dengan ranah kultural dan
proses pencitraan diri secara akademis. Tinarbuko masih sebatas mengambil
contoh dari berbagai “status” para facebooker dan kemudian mengelompokannya
dan memasukkan ke dalam kategori seperti Kategori Pemilu & Politik, Hotnews,
dan Tanya Jawab, Kategori Doa Syukur, Harapan, dan Motivasi, Kategori
Ungkapan Cinta, Puisi, Umpatan, Termehek-mehek, Remeh Temeh, Plesetan,
Olah raga, Kuliner dan Nostalgia.
Tulisan lain yang berhubungan dengan facebook dan Yogyakarta adalah
tulisan salah satu tugas akhir (skripsi) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Ia mencoba membaca fenomena maraknya
penggunaan facebook untuk melihat bagaimana pengaruh manfaat penggunaan
situs

pertemanan

facebook

pada

minat

berperilaku

Dosen

Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta serta menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan
situs pertemanan jejaring sosial ini pada minat berperilaku Dosen Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta6. Dalam tulisannya dipaparkan bagaimana setiap
individu menggunakan fasilitas dalam facebook untuk dapat berkomunikasi

6

oleh A Herdianto - 2010
PENGARUH MANFAAT DAN KEMUDAHAN MINAT BERPERILAKU DOSEN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DALAM PENGGUNAAN SITUS JEJARING SOSIAL
PERTEMANAN FACEBOOK.
publikasi.umy.ac.id/index.php/manajemen/article/view/142

11

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

dengan mahasiswa dengan lebih mudah dan mengurangi waktu untuk dapat saling
bekerjasama.

V. Kerangka Konseptual
Penulis berusaha menggunakan beberapa konsep yang sesuai sebagai
“alat” untuk membantu mencari jawaban dari rumusan persoalan di atas. Selain
konsep kunci, konsep mengenai ruang virtual dan globalisasi diperlukan karena
berbicara mengenai teknologi internet terkait dengan persoalan ruang dan proses
globalisasi. Beberapa konsep kunci terkait dengan rumusan masalah di atas adalah
konsep mengenai identitas, negosiasi, komunitas dan representasi. Identitas dalam
hal ini adalah identitas ke – Yogya – an dari anggota sebuah komunitas dalam
facebook yaitu Japemethe. Negosiasi merupakan tarik – menarik dalam
menunjukkan identitas ke – Yogya – an antara anggota grup dan moderator grup.
Sedangkan representasi merupakan gambaran identitas anggota yang dimunculkan
dalam grup. Hal – hal tersebut di atas akan dijelaskan secara lebih mendalam di
bab IV.
Waktu dan ruang merupakan hal yang penting dalam mengkaji dunia
virtual karena arti waktu dan ruang serta hubungan keduanya akan berubah
dengan adanya pengaruh teknologi ini. Hubungan antara ruang dan waktu dengan
internet terbagi menjadi dua menurut Castells (1996: 375) yaitu ruang yang
mengalir (the space of flows) dan koleksi sementara (temporal collage).
Menurutnya suatu tempat dan sekitarnya menjadi tidak terikat dengan makna
historikal dan geografi namun menjadi lebih luas. Dalam ruang tak terbatas ini,
ruang dan waktu yang terbagi dalam past, present dan future terhapus dalam
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komunikasi cara baru karena ketiganya dapat dijadikan menjadi satu pesan yang
bersamaan. Waktu yang mengalir dan tidak terbatas ini kemudian menjadi hal
mendasar menuju budaya baru yang luar biasa dan beragam dalam representasi
sistem yang tertransmisikan secara hitoris yaitu budaya virtual yang nyata ada
ketika yang membuat percaya adalah kepercayaan dalam proses pembuatan itu
sendiri. Dalam arti yang lebih sempit adalah dalam waktu yang mengalir hampir
tanpa batas ada waktu dan ruang yang temporal. Dalam istilah Manuel Castells
untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu yang nyata namun maya
(kenyataan yang maya) adalah ketika semua realitas direpresentasikan secara
maya dalam dunia maya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Umberto Eco dalam sebuah wawancara
dengan Patrick Coppock (1995) bahwa internet menjadi elemen yang hebat atau
faktor hebat dalam perubahan sosial. Yang merupakan kolaborasi dari dunia nyata
dan dunia virtual/maya. Yang idenya adalah bahwa melalui komunikasi virtual
kemudian membawa kembali kepada komunikasi face to face dan dari komunitas
virtual kembali kepada dunia face to face.
Membicarakan internet sebagai media informasi tidak bisa lepas dari
proses globalisasi serta kosmopolitan. Proses integrasi masyarakat ke suatu
tatanan global yang tidak terelakan. Proses ini menciptakan sebuah masyarakat
yang terikat dalam suatu jaringan komunikasi internasional melintasi batas
geografi dan politik atau deteritorialisasi sehingga batas-batas geografi tersebut
kabur dan tidak jelas. Selain arus orang dan/atau barang, arus informasi
merupakan sebuah keuntungan juga sekaligus ancaman. Informasi yang
disalurkan melalui berbagai media sebagai kekuatan paling nyata dari masyarakat
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telah membentuk ideologi yang paling mendasar, yakni penegasan perbedaan dan
kebebasan karena keragaman pilihan informasi. Keragaman informasi ini sangat
mungkinan untuk membangun perbedaan-perbedaan. Perbedaan, dapat dikatakan
sebagai tanda penting dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai macam
infrastruktur global terbentuk untuk

“mensyahkan”

perbedaan-perbedaan

tersebut, seperti media (mediascapes) termasuk distribusi hasil produksi elektronik
dan penyebaran informasinya (koran, majalah, stasiun TV, studio produksi film
dan lain lain) yang menyediakan pilihan barang tidak terbatas baik jenis maupun
isi.7 Globalisasi juga melahirkan suatu jenis ideologi (ideoscape) yang menjadi
dasar dari pembentukan, pelestarian dan perubahan masyarakat. Pembentukan
masyarakat ini bertumpu pada proses identifikasi diri. Kapitalisme telah menjadi
salah satu kekuatan penting dalam beberapa kurun terakhir, yang tidak hanya
mampu menata dan menyambungkan dunia menjadi satu tatanan global, tetapi
juga mengubah tatanan masyarakat menjadi suatu sistem baru. Sistem baru ini
bertumpu pada perbedaan-perbedaan yang mengarah pada pembentukan citra diri,
status dan kelas dengan orientasi tertentu.8
Bagaimana dengan suatu indentitas dalam proses globalisasi? Dengan
berbagai teori yang muncul dan berkembang selama beberapa dekade ini, identitas
dipandang sebagai obyek dari upaya individu dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Salah
satu tantangan besar dari dunia modern dengan pesat dan majunya perkembangan
teknologi adalah adanya kebutuhan yang semakin tak terelakkan untuk
menemukan akar. Hal ini kemudian membuahkan kajian tentang politik identitas
7

Appadurai, Arjun. “Disjuncture and Difference in The Global Culture Economy” dalam Simon

During (ed.). 1999. The Cultural Studies Reader, London: Routledge. Bab.16, hlm. 223.
8

Appadurai, Arjun. “Disjuncture and Difference in The Global Culture Economy” dalam Simon
During (ed.). 1999. The Cultural Studies Reader, London: Routledge. Bab.16, hlm. 224.
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dan pembedaan ketika sebuah kelompok mampu menemukan identitasnya dalam
relasi oposisi dan negosiasi dengan kelompok lain, sebagai upaya untuk bertahan
dari tekanan homogenisasi yang terjadi secara global.
Identitas jelas tidak hadir dan ada begitu saja melainkan melalui berbagai
proses negosiasi atau tarik – menarik dalam kekuasaan dan kepentingan dari
berbagai pembentuk peradaban yang dialami manusia itu sendiri seperti
kapitalisme, industrialisasi, dominasi dari negara atas bangsa, proses globalisasi
yang terus berjalan dan sebagainya.
Dalam bukunya David Bell mengutip pendapat Suart Hall yaitu bahwa
Hall

mulai

dengan

metode

berpikir.

Jika

seseorang

hendak

mulai

mempertanyakan tentang identitas, jangan memulai dari apa yang telah hilang
atau dilepaskan melainkan dari keseluruhan proses ketika identitas tersebut
pertama kali dilekatkan, dipakai dengan bangga, sampai pada suatu masa identitas
tersebut memudar dan muncul kesadaran baru. Kesadaran baru bahwa kondisi
yang mereka miliki sebagai akibat dari identitas tersebut adalah hal tidak bisa
dijlaskan atau ditukar dengan sesuatu yang lain.
Hall mencoba menjawab tentang apakah identitas manusia yaitu bahwa
identitas manusia adalah senantiasa berada dalam fase pembentukan, mencari atau
menghindari identifikasi dengan sesuatu serta bagian dari representasi. Sehingga
identitas bukanlah sebatas sebuah surat bersegel materai, melainkan sebuah proses
yang terbuka yang berlangsung terus menerus.
Ketika kita dihadapan pada kemajuan teknologi komunikasi yang massif,
untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses identitas maka perlulah juga
mengetahui bagaimana menggunakan apa yang dikatakan Baudrillard mengenai
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simulasi. Posisi jejaring sosial dengan segala isi / content nya merupakan sebuah
mediasi yang mampu merayu dan menjadi candu melalui layar monitor gadget
kita sehingga perbedaan nyata – imaginasi, nyata – ilusi semakin kabur. 9

VI. Metode penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah pendekatan
etnografi secara khusus dapat dikatakan sebagai virtual etnografi yaitu
pengamatan secara mendalam dan terus – menerus terhadap objek khusus dalam
dunia maya. Teknik pengumpulan data adalah observasi – partisipasi, wawancara
terbuka dan mendalam kepada para facebooker, juga pengamatan secara langsung
terhadap aktivitas komunitas pengguna facebook (facebookers) [di] Yogyakarta.
Dalam virtual etnografi, internet yang merupakan situs interaksi akan dilihat
sebagai teks (Hine, 2000: 41-82). Sumber data primer adalah dinding facebook
dan grup Japemethe yang merupakan ruang aktivitas para informan. Untuk
mendukung data yang diambil dari situs facebook, dalam wawancara terbuka
beberapa informan diminta untuk menceriterakan pengalaman mereka yang
berhubungan dengan internet dan dunia virtual, selain menjawab pertanyaan
operasional yang disiapkan. Data sekunder dalam kajian ini adalah fan page
Yogyakarta dan Jogja dari facebook.
Pendekatan lain yang juga digunakan untuk melihat internet adalah
pendekatan pengalaman melalui cerita – cerita pengalaman (experiential stories)
terutama pengalaman saya ketika berhubungan dengan teknologi internet dari
sebelum penelitian tesis ini dimulai. Pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana

9

Bell, David. 2001. An Introduction to Cyberculture, London: Routledge. Hlm. 76 – 77.

16

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

interaksi individu dalam menggunakan komputer. Invasi teknologi yang tidak
hanya merambah dunia akademisi di sekolah maupun universitas kini sudah bisa
dipergunakan di rumah-rumah melalui personal computer (PC). Bahkan komputer
mampu ‘menjelma’ menjadi sesuatu yang sesuai dengan penggunanya; kehadiran
perangkat lunak atau software mampu menjembatani interaksi pemakai (user)
dengan komputer bahkan komputer bisa merepresentasikan dirinya berdasarkan
pada siapa yang mengaksesnya, ‘the computer represents itself to the user . . . in a
language that the user understands’ (Johnson, 1997:14-15).
Untuk menjalankan metode ini, langkah kerja yang akan digunakan adalah
menentukan sumber data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data
adalah halaman facebook dalam internet dan facebooker [di] Yogyakarta yang
telah menggunakan jejaring sosial ini dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun dan
juga yang tergabung dalam group Japemethe. Kemudian membuat instrumen
pengumpulan data seperti interview guide yang berupa pertanyaan operasional dan
rekaman “isi hati” facebooker yang terekam dalam aplikasi “status” maupun
posting di wall sendiri ataupun teman. Penulis kemudian akan masuk dalam tahap
penafsiran data dan fenomena yang terjadi di lapangan dalam mengolah data
untuk mejawab pertanyaan permasalahan.

VII. Sistematika penulisan
Dalam kelanjutannya, penulisan kajian ini akan di bagi dalam lima bagian.
Bab pertama sebagai pendahuluan akan berisi gambaran umum dan argumentasi
keseluruhan thesis. Selain itu bab ini juga akan memaparkan kerangka teori dan
metodologi.
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Bab kedua akan memaparkan sejarah perkembangan internet dan
aplikasinya (situs-situs) secara umum, di Indonesia dan Yogyakarta secara khusus.
Bab ini juga akan memaparkan bagaimana facebook mempermudah pembentukan
komunitas dunia maya yang nyata dan bagaimana facebooker membentuk rasa ke
– Yogya – an dan bagaimana mempresentasikan image tersebut dalam komunitas
dunia maya.
Bab ketiga berisi mengenai gambaran data mengenai bagaimana negosiasi
proses pencitraan diri dan identitas dalam facebook dan group Japemethe. Bab ini
juga akan menunjukkan bagaimana relasi sosial member group Japemethe
dibentuk dan dibatasi dalam kaitan dengan tatanan sosial [di] Yogyakarta
Bab berikutnya mencoba menggambarkan dan kemudian menganalisa
lebih lanjut bagaimana jika dalam satu wadah dan wajah dipertemukan dalam dua
waktu dan ruang yang berbeda pada wilayah komunitas dengan kelokalan yang
global pada kelas menengah ke atas. Bagaimana facebook membentuk komunitas
ke- Yogya – an melalui identitas lokal dalam dunia virtual maupun nyata.
Bab lima yang akan merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab
sebelumnya yang kemudian akan coba dikaitkan dengan wawasan teoretis yang
dapat digunakan untuk membaca dinamika masyarakat secara umum dan
khususnya [di] Yogyakarta saat ini. Penulisan akan ditutup dengan harapan akan
adanya diskusi keilmuan lanjut terhadap representasi identitas dan negosiasi ‘rasa’
menjadi bagian dari suatu bentuk kehidupan sosial yang dinamis.
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BAB II
YOGYAKARTA: INTERNET, RUANG DAN KOMUNITAS
Pendahuluan
Bab kedua ini akan memaparkan tentang sejarah singkat, kerangka teori,
metodologi

dan

perkembangan teknologi

komunikasi

untuk menyelami

keberadaan sebuah ruang baru yang lebih ‘cair’ karena sifat-sifatnya. Ruang baru
yang dikenal dengan ruang maya ini nyaris tidak mengenal batas dan tidak
mengenal waktu yang membawa banyak perubahan. Khususnya perubahan
masyarakat [di] Yogyakarta dan ‘rasa’ Yogyakarta melalui grup Japemethe.
Untuk mencoba memaparkan mengenai ruang baru bagi masyarakat [di]
Yogyakarta yang sejalan dengan makin meluasnya penggunaan teknologi internet
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Yogyakarta maka bab ini diawali
dengan metode penelitiansejarah perkembangan teknologi ini secara umum dan
luas. Hal ini dimaksudkan untuk membantu memberikan gambaran bagaimana
proses perkembangan teknologi internet dan yang ada di dalamnya ini kemudian
masuk ke Indonesia dan Yogyakarta hingga mampu membawa perkembangan dan
perubahan kota Yogyakarta serta masyarakat [di] Yogyakarta. Bagaimanakah
teknologi ini kemudian membentuk komunitas dan pola interaksi masyarakat [di]
Yogyakarta.
Sebagai mahkluk sosial setiap individu membutuhkan sebuah ruang
sebagai sarana pertemuan dengan individu yang lain maupun dengan kelompok
masyarakat tertentu. Sangat menarik ketika membaca dan kemudian memahami
sebuah artikel tentang sebuah ruang pertemuan antar masyarakat disebuah daerah
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di Yogyakarta10. Dalam pemaparannya, Nampak jelas bahwa di sudut kota kecil
itu ada sebuah ruang pertemuan antar individu dan antar kelompok yang ‘cair’ dan
sangat ‘mix’.
Ruang baru yang yang muncul sebagai akibat dari perkembangan
teknologi yang saya kira sudah sangat familiar untuk saat ini dan disebut internet
bersama dengan segala sesuatu yang ada didalamnya. Dengan banyaknya
pengguna dan semakin tergantungnya masyarakat sekarang dengan teknologi ini
menjadikan ruang yang ada dalam teknologi ini sebagai ruang baru melengkapi
ruang-ruang yang sudah ada selama ini.
Pesatnya kemajuan teknologi ini membawa bola dunia alias bumi kita
menjadi semakin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang
dan cara berpikir tentang jarak dan dunia pun sudah berubah. Dalam perubahan
cara pandang ini, teknologi informasi telah menjadi ujung tombak berbagai
perubahan lain yang kita alami dan rasakan selama kurun waktu beberapa dekade
ini. Dari perubahan-perubahan tersebut kiranya ada beberapa pertanyaan yang
muncul, yaitu perubahan seperti apa yang diciptakan dan ke arah mana perubahan
itu berjalan? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dan siapa pula yang dirugikan?
Apa yang terbentuk dan berubah dengan adanya perkembangan teknologi ini?

I.

Melihat dan mentafsir tanpa suara
Sesuai dengan latar belakang ilmu yang saya dapat, maka metodologi

penelitian virtual ini tidak lepas dari metode penelitian etnografi. Metode
penelitian ini sering dianggap sebagai metode penelitian kualitatif yang khususnya
10

http://cetak.kompas.com/read/2010/05/29/12085425/membalik.kutukan.internet.dan.globalisasi
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ditujukan untuk menghasilkan thick description untuk mengungkap konteks dari
proses – proses sosial budaya dan pembentukan komunitas. Jika dihubungkan
dengan globalisasi, bisa diasumsikan bahwa etnografi tidak lagi hanya
menyangkut tentang adat istiadat suatu masyarakat atau komunitas yang bukan
komunitas masyarakat ‘Barat’. Dengan globalisasi komunitas – komunitas di
seluruh dunia tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang terisolasi dan eksotis.
Globalisasi yang menghubungkan komunitas – komunitas di dunia tidak
lepas dari perkembangan teknologi komunikasi yang pesat selama beberapa
dekade ini. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menggeser metode
etnografi terutama ketika komputer yang diawali dengan komputer, komputer
jinjing sampai hape berfitur komputer dan internet.
Perkembangan teknologi juga tidak lepas dari perkembangan komunikasi
manusia, maka berdasarkan perbedaan medianya, Marshall Mc Luhan
menggambarkan proses perkembangan komunikasi (Little John, 2008: 290-291)
menjadi empat bagian, yaitu Oral Communication Era, Writing Era, Media
Electronic Era yang berkembang menjadi Internet and Computer Mediated
Communicaton

Era.

Menurutnya

ketika

media

yang digunakan

untuk

berkomunikasi ini berubah maka secara otomatis bagaimana cara kita berpikir,
mengolah informasi dan berhubungan atau berelasi dengan individu yang lain
akan mengalami perubahan.
Keberadaan internet setelah komputer adalah sebuah terobosan, ini adalah
fase baru dalam peradaban manusia setelah revolusi industri. Lewat berbagai fitur
di dalamnya, internet seolah-olah menciptakan suatu dunia sendiri di luar dunia
nyata. Dalam dunia maya segala macam batas menjadi samar. Batasan ruang
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pribadi, batasan identitas, batasan jarak ruang maupun waktu pun samar sehingga
dapat membawa berbagai dampak baik maupun buruk. Berkembangnya bentuk
kehidupan kedua (second life) dalam kehidupan nyata setidaknya membuat kita
kita untuk berjaga-jaga dan mulai membatasi apa yang ada di dalamnya.
Dalam pendekatan material, internet didekati menurut sejarah munculnya
internet dimana pada awal kemunculannya internet digunakan untuk kepentingan
militer.
A. Pada awalnya ARPANET sebagai embrio internet muncul untuk
kepentingan militer pada tahun 1969.
B. Awal 1970 internet mulai merambah penggunaannya di perguruan tinggi
dan memasuki 1980 internet sudah bisa diakses oleh publik.
C. Kini pemanfaatan internet telah menjangkau banyak bidang. Media massa
tradisional seperti koran, majalah, radio, bahkan televisi perlahan-lahan
mulai bersaing dengan internet, penyebaran iklan yang bisa menjangkau
potential buyer dari berbagai belahan dunia, pertukaran informasi serta
data yang bisa lebih cepat dibandingkan jasa pos, gudang pustaka yang
bisa mencari data dalam waktu sesingkat mungkin, transaksi keuangan
yang bisa dilakukan secara online pun bisa dilakukan melalui internet.
Internet berkembang menjadi komoditas, dan komoditas ini dikemas
sedemikian rupa sehingga dapat ditawarkan kepada para pemakai.11
Dengan kata lain, internet berkembang dan menciptakan sebuah pasar baru. Pasar
global dimana orang dari berbagai macam belahan dunia bertemu dan melakukan
berbagai macam transaksi.

11

Hine, Virtual Ethnography. London: Sage, 2000: 32
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Secara sederhana, internet mungkin bisa dipahami pertama-tama sebagai
sebuah cara atau metode untuk mentransmisikan bit-bit data atau informasi dari
satu komputer ke komputer lain dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh dunia.
Arsitektur internet menyediakan beberapa teknologi pengelolaan data digital
sehingga informasi-informasi yang dikirim tersebut bisa dipecah menjadi
beberapa paket, lantas dikirim melintasi jaringan antar komputer, dan akhirnya
ditata ulang oleh komputer penerima. Semua jenis informasi pada prinsipnya akan
diperlakukan sama dalam arti bahwa bit-bit tersebut akan dikirim dengan cara
yang sama tidak peduli apakah itu merupakan representasi teks, audio, gambar,
atau video.

12

Boleh jadi karena itu pula banyak orang yang menganggap internet

sebagai teknologi bersifat netral.
Akan tetapi dalam kerangka pemahaman ilmu sosial, yang dipentingkan
tentu saja bukan bagaimana bit-bit itu diproses, dipecah-pecah, dikirim, dan lantas
ditata ulang untuk menjadi informasi yang lengkap, melainkan lebih pada
bagaimana transmisi tadi juga memungkinkan terbentuknya relasi di antara bit-bit
data elektronik yang diproses, sehingga bisa menghasilkan informasi yang
bermakna. Kumpulan bit-bit data elektronik yang tidak bisa ditetapkan pola
relasional di antara sesamanya, tidak akan menghasilkan makna apa pun, dan
hanya akan tetap sebagai informasi mentah belaka. Merujuk argumen Hine, polapola yang dihasilkan oleh bit-bit informasi yang dikirim tersebut sebenarnya
memang menghasilkan makna-makna tertentu, sejauh bisa diinterpretasikan oleh
perangkat lunak yang dipakai untuk menggabungkan kembali pecahan paketpaket

12

tadi

dan,

tentu

saja,

individu-individu

pemakai

internet

yang

Hine, Virtual Ethnography. London: Sage, 2000: 2.
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menerimanya.13 Dalam kalimat lain, makna yang muncul adalah hasil-hasil
tetapan interpretasi pemakai internet terhadap jutaan bahkan miliaran bit data
elektronik yang tersebar luas dalam cyberspace, dan yang ditata oleh perangkat
lunak komputer yang dipakainya. Apa yang ada dalam dunia maya memiliki arti
tertentu dan arti tersebut targantung pada persepsi pengguna atau pengamat.
Dalam kaitan dengan itulah, pemikir post-strukturalis Perancis, Jean
Baudrillard, sudah cukup lama mengeluhkan kondisi masyarakat saat ini, yang
menurutnya, hidup dengan semakin banyak informasi setiap hari, tapi dengan
makna yang justru semakin susut. Filosofi Baudrillard yang terkait dengan
persoalan internet adalah hyperreality dan simulation. Kedua istilah tersebut
mengacu pada keadaan yang nyata dan tidak nyata [maya] dalam kehidupan yang
serba terhubung dengan cepat.

14

Pendapat Baudrillard membantu dalam

memperdalam bagaimana tarik – menarik identitas menjadi lebih sering ditemui
dalam penggunaan internet. Apakah dengan banyaknya masukkan dan informasi
global identitas kedaerahan menguat atau sekedar tren dan tidak memiliki arti bagi
para penggunanya.
Untuk menggali apa yang ada dalam media internet lebih dalam beserta
arti atau maknanya, analisa framing dapat melihat bagaimana isi media tersebut
dalam merepresentasikan sesuatu. Konsep framing Goffman mengacu pada sistem
pengelompokan

yang

membantu

kita

untuk

memetakan,

menyadari,

mengidentifikasi dan menamai keanekaragaman fenomena yang kita hadapi lewat

13

Hine, Virtual Ethnography. London: Sage, 2000.

14

Baudrillard dalam Bell, David. 2001. An Introduction To Cybercultures, London: Routledge.
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kehidupan keseharian kita. (Goffman, 1974: 21)

15

Framing adalah ketika realitas

‘dibingkai’ untuk kemudian menegosiasikan, mengatur, memahami dan kemudian
memilih / menentukan peran yang sesuai dalam pengetahuan dan tindakan (Gilin,
1980: 6).16 Aspek-aspek dari sebuah teks dalam analisa framing dapat berupa
gambar, tipe bahasa yang digunakan, label, informasi khusus (tentang grup,
karakter, dll.), tanda / simbol emosional (smiles), kiasan, dan komen dari status.
Ketika kehidupan komputer plus internet ini berkembang dan menciptakan
generasi baru yang tanpa batas dan sekat, maka pendekatan etnografi untuk
mengamati komunitas baru ini juga berkembang. Untuk mendapatkan deskripsi
yang mendalam banyak peneliti dimudahkan untuk dapat mendapat informan dan
lapangan yang akan diteliti yang jumlahnya tak terhingga tanpa meninggalkan
‘rumah’ (kecuali jika data lapangan memang sangat diperlukan). Tanpa harus
banyak berpergian dan nyaris tanpa diketahui kita bisa mengamati dan kemudian
mengartikan apa yang kita temui.

II.

Internet: Ruang publik, Komunitas dan cyberculture
Internet: penambahan-penghilangan jarak. Saat ini internet menjadi barang

yang penting bagi banyak kalangan dari anak sekolahan sampai pekerja kantoran.
Mulai dari pelajar, mahasiswa, guru atau pegawai negeri sipil, dosen, karyawan
pabrik, pejabat pemerintah, penjual makanan, sampai ibu-ibu rumah tangga tahu
dan bisa menggunakan internet. Orang dari berbagai usia dan status sosial sudah
familiar dengan internet. Mungkin salah satu sebab dan alasannya seperti yang
dilontarkan oleh salah satu informan berikut ini:
15
16

Devereux, Media Studies: Key Issues & Debate. London: Sage 2007
Devereux, Media Studies: Key Issues & Debate. London: Sage 2007
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“… terjadi loncatan besar, dalam waktu bersamaan kita bisa berinteraksi
dengan orang lain yang jaraknya ribuan kilometer. Malahan internet bisa
menjadikan jauh dengan orang yang dekat dan dekat dengan orang yang
jauh…..”17
Melalui pemaparan sejarah bagaimana internet ini bisa hadir dengan
canggih dan menjadi candu serta bahan dagangan yang laris manis di pasar kita
bisa sedikit mengerti bahwa ada pergeseran makna dan kepentingan dalam
perkembangan teknologi ini. Hal yang terbentuk dengan keberadaan teknologi
komunikasi ini adalah komunitas baru. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita
mengenal komunitas sebagai kumpulan orang yang bergabung atas dasar sebuah
kesamaan. Dengan kemajuan teknologi komunikasi karena keberadaan internet
muncul komunitas-komunitas baru yang nyata tetapi berada dalam dunia maya.
Bagaimana dan kapan komunitas baru ini muncul? Kata komunitas
merupakan kata yang sangat umum kita dengar dan kita gunakan. Namun
mewakili siapakah kata komunitas ini kemudian.? Tonnies (Bell, 2000: 94)
menyebutkan dua jenis komunitas yaitu Gemeinscaft dan Gesellscaft.

Yang

pertama merupakan komunitas total di mana terjadi komunikasi secara langsung
face to face dan setiap orang saling mengenal, saling membantu, serta relasi yang
kuat satu dengan yang lain. Yang kedua atau Gesellscaft lebih merupakan
semacam asosiasi. Namun ketika kita berbicara mengenai komunitas yang terkait
dengan internet ada dua komunitas yaitu on-line dan off-line ‘real life’. Bagi
sebagian besar pengguna internet, dunia yang ada di dalam internet merupakan
rumah bagi mereka secara individu maupun secara kelompok atau grup untuk
saling bertukar informasi, mendiskusikan hal-hal yang sama-sama disukai dan
diminati, mendebatkan isu-isu politik yang sedang hangat, bermain game bahkan
17

Pernyataan ini dikemukakan oleh Iwan Soetrisno Prawiraatmadja di Yogyakarta pada tanggal 1
Juli 2011

26

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

berbisnis. Perdebatan yang sampai sekarang masih banyak digulirkan para
pemikir dan pakar komunikasi adalah sebagian berpendapat bahwa ada sesuatu
yang hilang ketika komunitas di dalam dunia maya menggantikan komunikasi
secara langsung dalam real life, sebagian lagi berpendapat bahwa komunitas
online tidak hanya nyata tetapi juga berpotensial untuk menopang komunikasi
tatap muka dalam komunitas off line. 18
Komunitas tidak lepas dengan ruang publik. Ruang-ruang publik di era
komunikasi oral di zaman Athena Kuno sebagian besar sekarang memang sudah
punah. Meskipun beberapa di antaranya masih ada, tapi tempat-tempat itu saat ini
sudah tidak lagi menjadi pusat perdebatan politik bagi warga negara. Tempattempat tersebut sebagian besar menjadi tempat pembawa devisa Negara sebagai
tempat pariwisata. Debat-debat politik banyak telah berpindah ke dalam ruangruang media masssa seperti surat kabar, radio, dan televisi.
Internet saat ini dikenal sebagai Ruang Publik baru. Bentuk-bentuk
komunikasi

yang

dimediasikan

melalui

komputer

(computer

mediated

communications/CMC) dalam internet memang dianggap telah meniadakan jarak
antara audience dengan produsen berita, sehingga sumber-sumber informasi
independen, seperti lembaga penerbitan pers kecil dan independen di Eropa abad
17, menemukan bentuk barunya dalam aksi-aksi komunikasi yang bebas restriksi
dalam internet. Namun kekuatan emansipatoris internet dipercaya terletak pada
kesanggupannya untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan
komunikasi. Internet kemudian dipercaya akan bisa menghidupkan kembali,
merevitalisasi ruang publik sedemikian rupa sehingga opini publik yang
18

Kollock and Smith dalam Bell, David. 2001. An Introduction to Cyberculture, London:
Routledge. Hlm. 97
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melibatkan proses perdebatan luas di antara warga negara bisa tetap dipelihara
untuk meningkatkan kualitas demokrasi perwakilan. Dalam kaitan dengan ruang
publik sebagai ajang beropini dalam tesis ini, para facebookers menggunakan dan
memanfaatkan ruang yang disediakan jejaring sosial facebook untuk bertukar
opini atau memperdebatkan hal terkait dengan isu hangat mengenai berbagai hal
di seluruh dunia khususnya Yogyakarta.
Jika pada awalnya perkembangan teknologi internet dimaksudkan untuk
kepentingan militer maka saat ini tampak bahwa tujuan tersebut telah bergeser.
Layar komputer menjadi ruang publik virtual yang nyaman bagi jutaan orang
yang saling terhubung. Seperti yang diungkapkan David Trend yang mengambil
pendapat Sherry Turkle bahwa dalam kehidupan di layar komputer tersebut setiap
orang dapat secara bebas dan mudah untuk membuat rancangan dan ide mengenai
berbagai isu yang ada baik sebagai sutradara atau pemain dalam waktu yang dapat
dikatakan bersamaan. “Jendela” memudahkan kita untuk hidup dalam real life dan
cyberspace terus menerus dan melakukan berbagai hal dalam waktu yang
bersamaan. 19

III.

Yogyakarta, internet, facebook
Yogyakarta dapat dikatakan memiliki relasi dekat dengan internet saat ini.

Pengalaman membantu memahami bagaimana teknologi komunikasi internet
dengan cepat berkembang dan mempengaruhi berbagai hal. Sekitar tahun 1987,
ayah mulai mengenalkan saya pada komputer yang saya sebut sebagai mesin ketik
ajaib karena bisa disambungkan ke tv (monitor tabung) dan . Pada waktu itu tidak

19

Trend, Reading Digital Culture, Blackwell, 2001: 207
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banyak yang saya kerjakan dengan mesin ketik ajaib ayah saya, hanya sekedar
tahu. Mungkin juga karena saya masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Ketika
mulai masuk Sekolah Menengah Pertama saya sesekali bergaya dengan
mengumpulkan tugas tidak dengan tulisan tangan tapi menggunakan mesin ketik
ajaib ayah. Walaupun demikian saya tidak akrab dengan benda ini. Memasuki
tahun 1997, ketika saya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, saya mulai
akrab dengan komputer untuk mengumpulkan tugas sekolah dan mulai mengenal
internet sebagai perkembangan dari keberadaan teknologi komputer. Tempat
persewaan komputer dan persewaan komputer yang tersambung dengan internet
(warnet) mulai bermunculan di Yogyakarta terutama disekitar kampus. Ketika
saya duduk dibangku kuliah, saya lalu menjadi ‘tergantung’ pada mesin ketik
ajaib ini dan internet hingga saat ini. Yogyakarta pun mulai ada di internet melalui
berbagai bentuk website media dan bisa diakses banyak orang tanpa batasan
geografis.
Salah satu media dalam internet adalah facebook yang dikenal sebagai
jejaring sosial. Yogyakarta tidak lagi hanya kota yang secara geografis berada di
sebuah pulau, ia masuk kedalam ruang baru yang tidak tersentuh tapi dapat di
rasakan. Yogyakarta ada di dunia maya. Yogyakarta bisa ada di dalam
genggaman. Salah satu narasumber (Nia) mengatakan bahwa di jaman yang
canggih ini pergi ke Malioboro gak harus macet. Cukup buka internet bisa ke
Malioboro dan belanja. Mau tau sedang ada apa di sini buka aja facebook. Ngga
capek ngga panas20. Contoh di atas dapat menunjukkan salah satu perubahan
dalam memahami ruang.

20

Wawancara diambil pada: 18 Maret 2011
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Dari berbagai sumber dikatakan bahwa penggunaan jejaring sosial (dalam
hal ini, penggunaan facebook) di Indonesia telah mencapai posisi ketiga sebagai
negara pengguna facebook tertinggi di dunia pada tahun 2010. Terdaftar lebih dari
26 juta akun pengguna facebook berasal dari Indonesia dengan perkembangan 2,4
juta pengguna baru per-bulan, terhitung sejak awal tahun 2010. Fenomena ini
sungguh berlawanan dengan kesadaran akan berbagai platform sosial media
(jejaring sosial) yang semakin berkembang dalam upaya untuk membuat segala
sesuatu yang kita lakukan di media internet dapat terlacak dan terbuka sehingga
tercipta rasa aman melalu pembatasan dalam peraturan dan undang-undang,
orang-orang mulai merasa gelisah dengan betapa banyaknya informasi mengenai
diri mereka yang mengambang di sekitar web dan banyaknya waktu untuk
"pokes", "like" dan sejenisnya tetapi penggunanya semakin bertambah. Ada
banyak istilah dalam jejaring sosial atau sosial media.
Dalam jejaring sosial ada istilah yang sering digunakan, yaitu halaman dan
grup. Apa perbedaan halaman dan grup?21 Halaman memungkinkan organisasi,
bisnis, selebriti dan merek yang nyata untuk berkomunikasi secara luas dengan
orang yang menyukainya. Halaman hanya dapat dibuat dan dikelola oleh
perwakilan resmi. Privasi: Informasi Halaman dan kiriman bersifat publik dan
secara umum tersedia bagi semua orang di Facebook. Pemirsa: Siapa pun dapat
menyukai Halaman untuk terhubung dengannya dan mendapatkan pemberitahuan
Kabar Berita. Tidak ada batas jumlah orang yang dapat menyukai Halaman.
Komunikasi: Pengurus halaman dapat berbagi kiriman di bawah nama Halaman.
Kiriman Halaman muncul di Kabar Berita orang yang menyukai Halaman itu.

21

https://www.facebook.com/help/groups/basics
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Pengurus Halaman pun dapat membuat aplikasi khusus untuk Halamannya dan
memeriksa Wawasan Halaman untuk melacak pertumbuhan dan aktivitas
Halaman.
Grup menyediakan

ruang

tertutup

bagi

grup

kecil

untuk

mengkomunikasikan minat yang sama. Grup dapat dibuat oleh siapa saja.
Privasi: Selain pengaturan terbuka, pengaturan yang lebih pribadi tersedia untuk
grup. Pada grup rahasia dan tertutup, kiriman hanya terlihat oleh anggota grup.
Pemirsa: Anggota grup harus disetujui atau ditambahkan oleh anggota lain.
Setelah grup mencapai ukuran tertentu, sebagian fitur akan dibatasi. Grup paling
berguna cenderung menjadi grup yang Anda buat dengan grup kecil dari orang
yang Anda kenal. Komunikasi: Pada grup, anggota menerima pemberitahuan
secara default apabila ada kiriman dari anggota grup. Anggota grup dapat
berpartisipasi dalam obrolan, mengunggah foto ke album bersama, berkolaborasi
pada dokumen grup, dan mengundang semua anggota ke acara grup.
Yogyakarta dimunculkan dalam facebook melalui berbagai macam
halaman atau grup terbuka. Membawa Yogyakarta menjadi komunitas online
dilakukan dengan menyatukan Yogyakarta real ke dalam ruang maya dengan
menhadirkan ingatan – ingatan atau memori tentang Yogyakarta ke dalamnya.
Menurut Castells (1996: 375) suatu tempat dan sekitarnya menjadi tidak terikat
dengan makna historikal dan geografi namun menjadi lebih luas. Dalam ruang tak
terbatas ini, ruang dan waktu yang terbagi dalam masa lalu, sekarang atau masa
depan terhapus dalam komunikasi cara baru karena ketiganya dapat dijadikan
menjadi satu pesan yang bersamaan.
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IV.

Kesimpulan
Sebagai makhluk sosial setiap individu membutuhkan ruang untuk bisa

bersosialisasi dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi yang
tidak terbendung dan proses globalisasi, ruang sosial pun ikut bergeser dan
membentuk proses – proses sosial budaya baru. Demikian pula dengan komunitas
diseluruh belahan dunia. Komunitas tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang
terisolasi dan eksotis. Komunitas tidak lagi terikat batas geografi. Ketika
perkembangan teknologi ini membawa perkembangan komunikasi maka
hubungan antar individu mengalami pergeseran. Perkembangan komunikasi
semakin cepat ketika teknologi internet muncul. Batas geografi seakan
menghilang begitu pula dengan batas ruang pribadi, identitas dan jarak. Banyak
individu yang lahir dan berkembang dengan teknologi. Mereka hidup dan
menghidupi teknologi. Dan mereka yang memproduksi dan memproses budaya –
budaya baru dengan cepat dan luas.
Berawal dari data eletronik, muncul makna – makna tertentu sesuai dengan
interpretasi pengguna internet. Namun tidak jarang dengan banyaknya data
elektronik dan informasi dalam dunia maya makna dalam relasi sosial bukan
bertambah tetapi menyusut. Kegelisahan muncul seiring dengan semakin
banyaknya informasi yang diterima oleh individu dari dunia maya. Dan pada
akhirnya makna relasi antar individu dalam komunitas ditentukan oleh komunitas
dan individu itu sendiri.
Dalam era internet yang semakin pesat, komunitas mengalami pergeseran.
Ada komunitas real ketika individu dalam keadaan offline dan komunitas maya
ketika individu dalam keadaan online. Bagi sebagian besar individu komunitas
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dalam dunia maya dimaknai sebagai rumah kedua. Salah satu komunitas dunia
maya dalam sebuah jejaring sosial facebook adalah Japemethe dan komunitas ini
mencoba mengusung kelokalan (Yogyakarta) dalam dunia maya. Dengan segala
keterbatasan dan kelebihannya, komunitas ini menjembatani komunikasi individu
yang merasa menjadi bagiannya.

33

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

BAB III
YOGYA: ADA KAPANPUN DAN DIMANAPUN DALAM JAPEMETHE

“There’s more ‘life’ happening online than offline. If you are not online, you are
completely out of the loop--you don’t have a life, you don’t really exist.”
--Hannah, 13 years old22

Yogyakarta dengan berbagai kekhasannya ternyata mampu menjadi salah
satu tempat yang tak terlupakan oleh sebagian besar individu yang pernah
‘mencicipi’ kota ini walaupun tidak lama. Hal ini menciptakan kerinduan akan
kota ini dan berbagai dinamikanya pada sebagian individu tersebut. Keterbatasan
ruang secara fisik tidak lagi menjadi hambatan bagi mereka dengan keberadaan
internet sebagai media komunikasi. Salah satu komunitas yang kemudian
membantu mewakili kota ini berada dalam sebuah jejaring sosial yang masih
banyak diminati yang dinamai facebook.
facebook tidak hanya sekedar jejaring sosial, banyak masalah sosial dan
pergeseran sosial karenanya. Mulai dari masalah individu, identitas, komunitas
dan lain-lain hingga masalah yang menyangkut wilayah Negara. Bab ini akan
memaparkan bagaimana kehidupan sosial dalam facebook , grup facebook
Japemethe diatur dan bagaimana ruang tersebut menjadi sebuah wadah untuk
menegosiasikan ke- Yogya- an anggotanya melalui dukungan kemajuan teknologi
alat komunikasi. Semakin canggih dan baru gadget23 akan membuat rasa candu
22

Diambil dari http://shine.yahoo.com/parenting/10-things-you-dont-know-about-teens-andsocial-networking-2527367.html
23
Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik
kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat
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pada jejaring sosial ini. Candu ini pun tidak sekedar berpengaruh pada kepuasan
kepribadian individual tetapi tentunya juga tradisi, organisasi sosial lokal.

I.

Facebook dan Japemethe

Facebook: jejaring sosial online
Facebook salah satu dari sekian banyak Online Social Networking atau Situs
Jejaring Sosial yang ada di dunia internet dan web. Jauh sebelumnya telah ada
MySpace atau Friendster, maka facebook pun tak jauh berbeda seperti kedua
Online Social Networking tersebut. Facebook pertama kali hadir pada bulan
Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai pendirinya. Di awal-awal
berdirinya,

facebook hanya ditujukan untuk kalangan Mahasiswa Universitas

Harvard. Baru di tahun 2005 facebook membuka keanggotaan untuk kalangan
anak sekolah. Setahun kemudian tepatnya tahun 2006 facebook membuka
keanggotaan secara universal alias siapa saja, dari belahan bumi manapun , orang
bisa bergabung dengan facebook. Selain itu facebook merupakan Online Social
Networking dengan perkembangan yang paling pesat di dunia web dibandingkan
dengan yang lainnya, karena itu facebook bisa jadi menjadi tempat yang tepat
untuk bisa terus menjalin hubungan komunikasi dengan teman maupun keluarga.
Salah satu bentuk aplikasi yang ada di facebook yang sering menjadi tempat
untuk menujukkan ke-aku-an dan aktivitas individu adalah yang disebut dengan
“status”.

Mengapa ada melalui status menjadi seakan-akan keharusan (bagi

pengguna facebook) menjadi menarik untuk dilirik untuk mengetahui relasi

elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya, dari hari ke hari gadget muncul dengan
menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis.

35

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

menjadi on line atau off line dengan pembentukan identitas dan berelasi dengan
sesama (bahkan dengan pemilik akun yang telah meninggal24).
Nye-status memiliki arti dan rasa tersendiri bagi sebagian orang. Aplikasi ini
bisa menjadi sebuah wadah atau ruang yang memungkinkan individu untuk saling
berinteraksi dengan saling membalas atau member komen pada status yang ditulis
seseorang. Status sendiri jelas berupa sebuah kata atau rangkaian kata-kata bahkan
mungkin juga hanya sebuah huruf atau tanda baca bahkan angka. Namun bisa saja
terjadi bahwa bagi sebagian pemilik akun fb, aplikasi update status bukan sekedar
tempat untuk menulis rangkaian kata-kata tetapi mungkin memang menjadi
pengungkapan perasaan.

Japemethe: menyatu dalam Ruang virtual
Japemethe merupakan suatu grup yang ada di dalam jejaring sosial
facebook.
penggemar

Menurut bapak Iwan, salah satu pendiri grup ini, Japemethe:
basa

walikan

Yogyakarta,

merupakan

grup

terbuka

yang

menggunakan bahasa pengantar Basa Jawa. Awalnya angotanya dari orang-orang
yang pernah tinggal di Jogja tapi kemudian siapa saja yang memahami basa Jawa.
Dalam grup terdapat atruran-aturan main bagi setiap anggota. Grup ini
mempunyai satu orang yang bertugas sebagai moderator untuk mengatur
kelancaran komunikasi setiap anggota. Moderator juga berkewajiban untuk
menerapkan peraturan dalam grup dan mengontrol keberlangsungan aturan dalam
grup dan apa yang diunggah anggota ke dalam halaman grup. Selain itu setiap
anggota juga mempunyai peran untuk mengontrol hal-hal yang akan dipostingkan.
24

Lihat akun fb milik warga Jogja: almarhum Nur Kholis
(https://www.facebook.com/profile.php?id=1039759759&sk=wall) dan almarhum femi
(https://www.facebook.com/femiadi?ref=ts)
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Grup ini memiliki tampilan yang berbeda dengan grup – grup lain dalam
jejaring sosial facebook seperti gambar di atas. Dengan kata lain setiap grup
memiliki ciri khasnya tersendiri. Untuk sampai pada halaman grup, setiap anggota
harus log in (masuk) melalui akun pribadi. Setelah masuk kedalam akun pribadi
masing – masing, kemudian baru dapat masuk ke dalam grup (sebagai anggota,
nama grup akan ada dalam profil individu pada bagian grup. Nomer 3.) dan
tampilan yang muncul nampak seperti gambar di atas.
Halaman awal grup berisi profil grup yang terdiri atas gambar utama dengan
slogan dan nama grup (nomer 1), kemudian sederet peraturan dan tata tertib
berkomunikasi dalam grup (nomer 2) dan bagian pemberitahuan yang
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menunjukkan aktivitas teman pemilik akun ketika sang pemilik berada di halaman
ini (nomer 4).25
Bagian pertama yang merupakan gambar utama dan gambar awal dari
halaman grup merujuk pada isi dan gaya komunikasi grup. Grup Japemethe
sebagai Komunitas Penggemar Basa Walikan Yogyakarta memiliki slogan
“Kemekelen Sepanjang Masa” dan “Nesu Mulih” (marah pulang). Nama grup
sendiri sudah merupakan bahasa Jawa Walikan (diambil dari huruf Jawa dan
dibalik – balik) sehingga menegaskan tujuan dan bahasan grup dan komunitas
yaitu segala yang berhubungan dengan bahasa Jawa dan Yogyakarta.
Bagian kedua adalah peraturan – peraturan yang merupakan rambu – rambu
berelasi antar anggota dan grup diatur oleh moderator untuk memantau jalannya
komunikasi kelompok ini. Yang penting dalam bagian ini ketika munculnya
peraturan yang berhubungan dengan SARA dan dasar Negara. Bagian yang lain
yang nampak dalan halaman merupakan bagian pribadi pemilik akun dan tidak
berhubungan dengan bagian grup. Di sinilah nampak negosiasi antara pengguna
dan moderator yaitu kesesuaian dengan aturan dan spirit group. Grup
menyediakan

fasilitas,

moderator

yang

mengawasi

dan

anggota

yang

menggunakan fasilitas. Ketika anggota mengunggah bahan atau status, moderator
tidak hanya mendiamkan tetapi mengawasi dan mensensor. Ketika apa yang
diunggah anggota tidak sesuai maka negosiasi yang muncul adalah mengganti
yang sesuai dengan peraturan grup atau dihapus oleh moderator.

25

Tampilan dapat berubah, sesuai dengan tapilan facebook yang sering diperbarui. Tampilan ini
merupakan tampilan yang diambil pada Juli 2013.
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‘Aku’, Yogya dan Japemethe
Yogya bagi sebagian orang menyimpan kenangan yang tidak terlupakan.
Melalui ruang status sang pemilik akun dimungkinkan untuk dapat berekspresi
baik sebagai diri sendiri atau ‘orang yang lain’ yang berbeda dengan dirinya yang
‘real’. Ketika hal ini dihubungkan dengan kota kenangan atau hal tentang masa
lalu ketika (mungkin) rasa rindu akan masa itu muncul status memberi ruang yang
sangat lebar bagi ‘aku’ untuk mengabarkan suasana hati.
Bagi anggota Japemethe hal – hal tentang Yogya dimunculkan melalui
gambar, makanan atau hanya sekedar berbahasa Jawa. Seperti yang ada di akun
Ina Trefina S. Bugo (https://www.facebook.com/ina.bugo?fref=ts) dan Setiawan
Aji (https://www.facebook.com/setiawan.aji?fref=ts) anggota Japemethe yang
lebih suka bebahasa Jawa di dalam akun pribadinya serta menuliskan hal – hal
yang berhubungan dengan Yogya.
Tidak akan ada komentar tanpa ada yang mengunggah sesuatu dalam status
di dinding grup. Sebagian besar anggota yang aktif (saat ini anggota ada 3478,
namun yang aktif hanya sekitar 150 sampai 200an orang dilihat dari seringnya
berkomunikasi melalui status) adalah mereka yang memiliki pengalaman tinggal
di Yogyakarta untuk waktu yang lama sehingga mereka memiliki hubungan rasa
khusus dengan kota Yogya. Sebagian adalah orang asli Yogyakarta yang tumbuh
dan besar di Yogyakarta tetapi kemudian harus meninggalkan kota ini. Seperti
cotohnya: Iwan Soetrisno P, Ina Trefina S. Bugo, Sardjono Slamet, dll. Sebagian
perantau yang pernah tinggal di Yogyakarta untuk belajar baik sekolah atau kuliah
kemudian meninggalkan kota ini juga. Mereka yang aktif sebagai pelaku dalam
grup adalah yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kota ini.
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II.

Yogya dan Japemethe
‘Yogya dan Japemethe’ atau ‘Yogya dalam Japemethe’. Kok bisa?

Mengapa begitu? Yogya dalam grup ini ditunjukkan dengan gambar dan
ungkapan – ungkapan berbahasa jawa oleh para anggotanya. Bahasa komunitas
grup ini memang bahasa Jawa dan bahasa Jawa Walikan. Namun memang tidak
menutup kemungkinan untuk menggunakan bahasa Indonesia asal tidak
melanggar peraturan grup.

26

Ada beberapa topik ungakapan yang paling sering

dimunculkan. Ungkapan yang sering diunggah oleh anggota adalah mengenai
lokasi – lokasi yang ada di Yogya yang terekam dalam memori mereka.
Kemudian hal – hal yang berhubungan dengan kekhasan Yogya seperti makanan,
fashion, cerita – cerita dan ingatan atau memori para angggota.
a. Lokasi
Kenangan merupakan salah satu jembatan untuk saling berhubungan dan
kemudian berkomunikasi. Hal termunculkan dalam grup ini dan menjadi
perbincangan panjang dalam komentar adalah tempat – tempat di Yogya. Salah
satu contoh ada tentang tempat yang sudah tidak pernah terdengar (Panggonan
kang wis ora kocap neng Jogja) yang diunggah oleh salah satu anggota dan sudah
diedit oleh moderator.27
 PANGGONAN KANG WIS ORA KOCAP NENG JOGJA28
Papan panggonan kang wis ra kocap nang Yogja, ilang tetengere utawa ilang bentuke:
 Taman Lalu Lintas, mbiyen ana nang alun-alun kidul, kanggo ngajari bocahbocah cilik kareben tertib lalu lintas
 Taman Unggas mbiyen ana nang alun-alun lor sing ngawekani Dinas Peternakan
 Air Mancur ing tengah prapatan Kantor Pos
 Shoping Center
 Bakul Es kondhang nang jalan Senapati Amat Kasri
 Rumah makan Liem pojokan Sayidan, Jagalan
26

27
28

https://www.facebook.com/groups/59326694320/
https://www.facebook.com/grups/59326694320/doc/10150713915939321/
Terjemahan ada dalam lampiran halaman 102
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Yu Mul Paku Alaman
Toko lan Rumah Makan Bu Noto
Lapangan PSIM
BPM: Saiki dibukak kanggo SPBU nang jalan Argolobang
Los Bunder, bengkel PJKA wetan stasiun Lempuyangan, bocah-bocah biyen sok
ngluru watu thithik, yaiku watu yen dithuthuk-thuthukke muncrat genine
Pabrik Paku ing Klitren Kidul, saiki dadi bekase Mataram Theater
Jati Mas, klitren lor, saiki jalan dr Wahidin
Langen Sari, taman kang ana blumbange ing tlatah Pengok lor
Radio Umum, Radione isih ning wis ra muni, nang jalan Pengok Kidul Kantor
Pos
Bioskop Rahayu Pabrik Limun Hercules
Toko Buku Taman Pustaka Kristen saiki dadi Galeria.

Mangga panjenengan tambahi
Lik Wah
Unlike · Follow Post · Report · April 16, 2012 at 3:34pm
You, Iwan Soetrisno Prawiraatmadja and 22 others like this.
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Lik Wah iki wis tak pindah neng Docs, teruske
neng kene...

Contoh lain adalah topik tentang tempat yang ingin didatangi ketika berkunjung
ke Yogya
 APA SING KEPENGIN DIPARANI NEK DOLAN JOGJA...? 29
By Ina Trefina S Bugo and Iwan Soetrisno Prawiraatmadja in JAPEMETHE
(KOMUNITAS PENGGEMAR BASA WALIKAN YOGYAKARTA)
Dab Agus Bakrie Sudharnoko menulis :
Nek aku jelas SGPC bu Wiryo, mesisan nyaur utang sing biyen lali mbayar.....

Topik diunggah salah satu anggota grup asli Yogya tetapi sudah tidak bermukin di
Yogya. 30
b. Makanan

Tempat dengan memori atau kenangan memang merupakan salah satu hal
yang menarik untuk dibahas, namun posting tentang makanan Yogya tidak kalah
ramai dan menarik bagi anggota grup. Banyak bahasan tentang makanan yang
kadang menjadikan lemparan komentar anggotanya meluas lebih dari makanan
yang dibahas. Terkadang dalam adu komentar jika anggota mengerti tetang
29
30

Terjemahan dalam lampiran halaman 103
https://www.facebook.com/grups/59326694320/doc/10150771474119321/
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makanan dan untuk makanan sejenis akan dibandingkan dengan makanan dari
daerah lain. Dapat terlihat dalam unggahan dengan topik jualan yang sudah tidak
pernah disebutkan (Dodolan kang wis ora kocap). Disebutkan oleh pengunggah
nama

makanan

dan

cara

penjualnya

menjajakan

makanan

tersebut

(https://www.facebook.com/groups/59326694320/doc/10150717390954321/) .
DODOLAN KANG WIS ORA KOCAP 31
By Gaibin Endra Nata, Indra Wahyudi Endra Djarwa and Iwan Soetrisno Prawiraatmadja
in JAPEMETHE (KOMUNITAS PENGGEMAR BASA WALIKAN YOGYAKARTA)
 Bakul es puter sing pikulane kebak gelas omben-omben sing apik-apik kae
 Penggeng Eyem seka Klaten nek teka watara jam 8 pa 9 esuk, sing ngangeni
sega Langgi, karo ager-agere abang putih
 Bak Pao karo muni Poooooooooo...
 Es tape, klapa digosrok
 Jamu Gandring tahun 70an wis ra ana
 Tape Ketan
 Lemper pa Lumpia, gantine tenongan kaya Trubus
 Mangga panjenengen teruske...

Dari unggahan di atas, ada 128 komentar berbalas. Berikut beberapa bagiannya.
Elia Indargo Es gosrok degan tape kuwi biyen pangkalane nang Gondomanan lor
garasi bis Langen Mulyo. Saben isuk pirang2 grobak podo nggosroki es batu..
April 7, 2012 at 11:14am · Like
Indra Wahyudi Endra Djarwa Bintaran nggih onten, nek petojo es wetan Karta
Pustaka saknika, rumiyin onten sakneka ical. Nek pojokan Senapati kidul pom bensin
almarhum es campur Pak Amat Kassrie jaman rumiyin eca sanget
April 7, 2012 at 11:22am · Like
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Kliman wong wandu sing dodol tenongan isi
panganan werna-werna wis ora dodol, idere sak kiwa tengene jalan Taman Siswa
saiki wis tuwa. Panggilan kesayangane mbak Susi...
April 7, 2012 at 11:24am · Like
Indra Wahyudi Endra Djarwa Aku kok rung tau tumon ya dab? saiki panganan
tradisional wis ting tlecek nang jalan Tamsis
April 7, 2012 at 11:27am · Like
Wieke Soemantri Bakul onde2,, galundeng, untir2, kue Moho, donat kampung,
onde2 ceplus... ider turut kampung... nganggo otong2... le ngundang consumene...
April 7, 2012 at 11:35am · Like · 1
Marwan Ardiansyah dodol lampu teplok ideran ... saiki yo wis ora ana
April 7, 2012 at 11:39am · Like
Rangsang Ibnu Santosa pe pe tan .... tapene jali .... (ndisik sok ngundang terus
ndelik....)
31
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April 7, 2012 at 12:21pm · Like
Paimin Keceng bakul gulali
April 7, 2012 at 1:43pm · Like
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Bakul gule, tongseng ideran dipikul saiki ya wis ora
ana... rasane jaman semana nek tuku kuwi mewah jew...
April 7, 2012 at 1:45pm · Like
Wieke Soemantri baku dawet...
April 7, 2012 at 1:50pm · Like
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Biyen neng Joyonegaran werna2 lho sing ider, ana
wong wedok keliling nggendhong tenggok dodol brongkos sok2 jangan lodeh enak
tenan

Satu jenis makanan bagi banyak anggota Japemethe bisa berujung dengan diskusi
panjang penuh nostalgia. Makanan menjadi salah satu topik favorit untuk
menunjukkan memori atau ingatan tetang kota Yogya. Terlihat dari contoh di atas.
Topik mengenani makanan selain berwujud kata atau kalimat di-posting di
halaman grup ini dapat berupa gambar atau foto seperti gambar. Biasanya anggota
yang berhasil mengabadikan momen pedagang dan makanan tradisional favorit
dan legendaris ketika para anggota itu masih di Yogya ketika sedang berkunjung
kembali ke Yogya akan memajang gambar atau foto di halaman grup.
Perlombaan memajang makanan tradisional favorit pun sering terjadi di grup dan
membangkitkan kenangan akan Yogyakarta.
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Ketika gambar sudah muncul dan berhasil menggugah rasa rindu dan memori
anggota yang lain makan komentar para anggota juga menjadi sangat beragam
beragam (pada gambar ini hanya dua yang terlihat) dan menjadi obrolan atar
anggota tentang makanan masa itu.
c. Lain – lain
Posting ramai bagi para Japemethe selain tempat dan makanan adalah
kenangan atau memori pada masa kecil di Yogya seperti mainan ketika kecil,
nama jalan, kebiasaan, dan kenangan ketika kos di Yogya. Salah satu topik
tentang kebiasaan adalah Kebiasaan/Kenakalan Njijik-I Gek Jaman Cilik, Utawa
Tekan Saiki Isih Sok Dilakoni, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan
Kebiasaan/kenakalan yang menjijikan pada waktu kecil, atau yang sampai
sekarang masih sering dilakukan.
(https://www.facebook.com/groups/59326694320/doc/10150707291494321/)
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Topik lain yang juga tak kalah ramai tentang memori atau kenangan adalah
pengalaman naik kereta api 32 dan pengalaman ketika masih sekolah di Yogya dan
menjadi anak kos 33.
NUMPAK SEPUR 34
By Narko Selaras Tours Jogja in JAPEMETHE (KOMUNITAS PENGGEMAR BASA
WALIKAN YOGYAKARTA)
Kelingan jaman mbiyen numpak sepur arep lungo neng Magelang..nyegate neng jalan
magelang/Jenggotan ngarep pabrik margorejo...sepure ndase/lokone ireng njanges
nganggo ketel....gerbonge kayu lungguhane yo kayu....yen arep neng Bantul yo
ngono.......saiki yen pengen ndadak neng ambarawa....mbayare 5jt/kereta kudu
nyewo.....sopo seng arep numpake aq yo...
Cerita dari pengunggah tentang pengalamannya ternyata mendapat banyak cerita balasan yang
menarik, diantaranya
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Wah lha kok luwih larang timbang lunga neng Singapore?
Kuwi lagi cucuk nek rombongane akeh, nek dhewe ya kariya slamet
Jaman sepur isih kaya ngono sing lokone nganggo bahan bakar kayu aku durung tau
nunggang sing jurusan Magelang utawa Bantul apameneh Jakarta. Sing wis tau numpak
32

https://www.facebook.com/groups/59326694320/doc/10150785690359321/

33

https://www.facebook.com/groups/59326694320/doc/10150844280214321/

34
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sing jurusan Semarang liwat Solo Balapan. Mangkate seka stasiun Lempuyangan.
Nek arep lunga sewengi ora isa turu mbayangke selak kepengin esuk, apameneh nek
krungu suwarane sepur koooooook... Tambah ora isa turu, nek kelingan ndesit tenan
Gara-gara nunggang sepur jurusan Semarang aku dadi ngerti ana daerah sing jenenge
Kalasan, Prambanan, Ceper, Delanggu, Klaten, Gundih dll kaya pelajaran ilmu bumi
Sekolah Rakyat
May 2, 2012 at 6:29am via mobile · Like · 2
Utiek Gagak Pranolo jaman dek semono..nang magelang sepure liwat pecinan hehe..soko
stasiun poncol nyang stasiun magelang kota..cedak pasar..mulo sepure mesti muni..ojo
jajannnn..ojo jajannn..kooooook..kooooook..
May 2, 2012 at 6:37am · Like · 2
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Jaman karcis sepur isih kaya kertu domino wernane ijo
sing jurusan ngulon ana tulisane Jogja-JKT lewat SDU, pirang-pirang tahun aku
penasaran SDU singkatan apa pikirku kuwi mesti singkatan Sedayu, ning apa pentinge
Sedayu
ming
cedhak
Jogja
kok
ndadak
ditulis
neng
karcis.
Merga penasan pas lunga neng Jakarta aku takon karo kondekture SDU kuwi daerah endi.
Ternyata kuwi singkatan seka Sindanglaut persimpangan sepur arep neng Bandung apa
bablas Jakarta. Walaaaaaah... Lha kok nyingkate SDU, bar diterangke pak kondektur aku
ya ming geli lha pirang-pirang tahun ora mudheng je...
May 2, 2012 at 6:44am via mobile · Like · 1
Maman Arh Gara2 numpak sepur Jogja - Smg th 1964 sing kaping pisan, nganti seprene
ana masalah sing aku isih bingung, ya kuwi arah mata angin. Nek jarene wong Smg arah
kulon, rumangsaku arah wetan, nek arah kidul, rumangsaku arah lor, ngono kuwi uga
kosok baline. Aku wis tau lagi sholat digeguyu karo bulikku, sebabe madepe ngetan
mesthine rak kulon. Angger karo kanca lagi ngobrol perkara arah angin aku mesthi mikir
ndhisik arah kosok baline, nek ora ngono bisa mbingungi dhewe. Asal-usule lehku
mbingungi mengkene : Numpak sepur senel Jogja - Smg seka stasiun tugu arahe kan
ngetan terus, njur menggok ngalor bar ngliwati Sala, Tellawa, Kedungjati. Bar kuwi arahe
ngulon njur akhire mlebu Smg seka arah wetan, ning rumangsaku numpak sepur ki ngetan
terus, ngerti2 weruh laut neng kidul padahal laut Jawa ki mesthine nang lor ..... Lha kuwi
sing marahi aku bingung arah mata angin neng Smg, padahal aku manggon neng Smg ana
udakara 6 tahun ....
May 2, 2012 at 8:50am · Like · 1

Dari topik atau tema – tema di atas tema yang berhubungan dengan bahasa
Jawa merupakan tema/topik yang merupakan dasar dari grup ini. Diantaranya
adalah tema Sinau Krama Madya Lan Krama Inggil, Ungkapan Basa Jawa,
Unine Sworo Lan Asale Sworo ..., Tulisane Pada Beda Macane Beda Tegese,
Sebutan Wis Ra Tau Kocap, Peribahasa-Jawa, dan lain – lain. Tema – tema di
46

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

atas menjadi tema dengan jumlah komentar lebih dari 50 komentar bahkan ada
yang melebihi 100 komentar. Untuk tema berhubungan dengan bahasa, salah satu
tema Padha Barange, Beda Sebutane (sama bendanya beda sebutannya)
membawa anggota grup menunjukkan identitas mereka dengan memberikan
informasi bahwa benda yang sama artinya berubah,
PADHA BARANGE, BEDA SEBUTANE35
By Iwan Soetrisno Prawiraatmadja in JAPEMETHE (KOMUNITAS PENGGEMAR
BASA WALIKAN YOGYAKARTA)
Akeh istilah basa Jawa kanggo nyebut barang utawa ukara sing karepe padha nanging
beda nyebute merga daerahe uga beda. Ana basa Jawa Jogja, Solo, Banyumasan,
Semarangan, Jawa Timuran lan liya-liyane. Contone Jogja nyebut Pepaya: Tela Gantung
utawa Kates, Solo: Gandhul.
Mangga sapa sing duwe koleksi ukara mau...
Like · Follow Post · Report · September 12, 2012 at 10:57am
Contoh komentar yang muncul adalah seperti dibawah ini,
Tarsisius Wintoro Mbenikke (Semarang) artine memperbaiki, nek ning Jogja Mbenikke
Klambi (benik)
September 12, 2012 at 11:03am · Like
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Jogja-Solo: Sabuk-Setut, Balok-Blanggreng, Rok-Sayak,
Rantang-Rengkot
September 12, 2012 at 11:04am · Like

Bahasa membantu anggota grup ini untuk menggali hal – hal berhubungan dengan
kota Yogyakarta secara khusus dan hal – hal berhubungan dengan Jawa secara
umum.

III.

Kesimpulan
Menulis atau mengisi halaman grup bisa jadi merupakan sebuah kesenangan

tersendiri bagi anggota grup. Ungkapan – ungkapan yang dituliskan ada karena
suatu hasrat yang terpenuhi dan perasaan senang atau bangga manakala
memanfaatkan ruang yang ditawarkan dan kemudian mendapat sambutan dari
35
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anggota yang lain melalui comment. Kesenangan demi kesenangan yang
didapatkan di sana, pada akhirnya menciptakan suatu habitus dalam diri
seseorang. Pengalaman menggairahkan dalam pesona Japemethe dalam facebook
menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Pengalaman untuk kembali pada memori
lama pada saat ini untuk menunjukkan rasa memiliki dan menjadi Yogyakarta.
Dalam hal ini kesenangan dalam hal kenangan – kenangan tersebut menjadi
jembatan antara dunia nyata dan dunia maya.
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BAB IV
Mengenal dan Merasa Yogya
Analisa Representasi Identitas dan Negosiasi ke-Yogya-an Lewat Jendela Grup
Japemethe

Who we are is defined by who we are not
(David Bell)36
Manusia memiliki sifat ‘saling’ dalam menjalin hubungan dengan sesama
manusia. Hubungan saling ini terjadi demi pemenuhan kehidupan manusia. Dalam
relasi ‘saling’ ini manusia menyampaikan keinginan dan tujuan masing – masing.
Relasi ini dalam prosesnya membawa terwujudnya suatu interaksi sosial. Pada
interaksi sosial ini dimungkinkan munculnya representasi identitas dan negosiasi
asal masing – masing pihak karena reaksi ketika saling berkomunikasi. Untuk
mendapatkan penjelasan mengenai bentuk representasi dan negosiasi rasa
kedaerahan [Yogya], studi ini menggunakan framing analysis yang dikemukakan
oleh Goffman dan juga Gitlin. Goffman mengatakan bahwa frame merujuk pada
sistem pengklasifikasian yang memungkinkan kita untuk mencari, memahami,
mengidentifikasi dan melabel beragam fenomena yang kita temui melalui
perjalanan hidup kita.
... refers to a systems of classification that allow us to locate, perceive,
identify and label the diverse phenomenona we encounter through the
course of our life. 37
Sedangkan Gitlin melengkapi dengan mengatakan bahwa framing
memampukan kita untuk membingkai realitas kemudian menegosiasikan,
36
37

Bell, David. 2001. An Introduction To Cybercultures, London: Routledge.
Goffman on Devereux, Media Studies: Key Issues & Debate. London: Sage 2007

49

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

mengatur, memahami dan kemudian memilih / menentukan peran yang sesuai
dengan pengetahuan dan tindakan. 38
Pada bab sebelumnya saya sudah memaparkan pengalaman orang Yogya
merekam rasa Yogya dalam gambar dan kata-kata yang di posting dalam status fb
pribadi maupun status dalam grup. Bab ini akan memaparkan serta menganalisa
dan menafsirkan temuan data mengenai Bagaimana facebooker [di] Yogyakarta
sebagai anggota group Japemethe merepresentasikan image ke-Yogya-annya
dalam facebook pribadinya. Lalu, Bagaimana member menegosiasikan identitas
ke-Yogya-annya melalui group Japemethe. Dan Bagaimana facebook melalui
group Japemethe membentuk komunitas dengan identitas lokal di dunia virtual
maupun nyata (online dan offline) ketika gaung facebook mulai luntur .
Komunitas: Japemethe, facebooker dan Yogya

I.

Ada dua komunitas yang muncul ketika komunitas dikaitkan dengan
internet yaitu on-line dan off-line ‘real life. Bagi sebagian orang yang mengenal
teknologi internet dan menggunakan jejaring sosial, keduanya seakan tidak ada
beda. Komunitas on-line bisa jadi sama dengan off-line ‘real life.
Komunitas online bisa menjadi komunitas ketika dalam komunitas
anggota – anggotanya mampu membayangkan bahwa mereka adalah sebuah
komunitas.39 Sehingga dibutuhkan rasa memiliki dan menjadi komunitas tersebut.
Rasa ini bisa muncul salah satunya ketika grup on-line mampu membuat
komunitasnya menemukan rasa ‘rumah’ ketika sedang berinteraksi di dalamnya.
Seperti pengalaman salah satu facebooker yang juga aktif dalam sebuah grup.
38
39

Gitlin on Devereux, Media Studies: Key Issues & Debate. London: Sage 2007
Baym on David Bell, An Introduction to Cybercultures. London: Routledge, 2001: 102
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“... ya kalau dibilang nyaman ya lebih nyaman kalau bisa ngobrol dengan
teman yang jauh bahkan bisa ketemu teman yang lama gak ketemu.
Apalagi ketemu yang sama – sama bisa bahasa Jawa trus wong Jogja
sekalian. Kadang kayak lagi ketemuan di rumah trus bisa kangen –
kangenan cerita tentang Jogja yang bisa membuat kangen ketemu. ...”40
Ketika yang dibicarakan menyangkut rumah dan komunitas dalam kenyataan, rasa
sebagai anggota komunitas dan kebanggaan atas komunitasnya tersebut dapat
muncul dan dapat dipahami dengan menggunakan bahasa lokal komunitas asli nya
(bahasa Jawa) sebagai pilihan dalam menuliskan status atau posting – an. Setiap
orang yang merasa memiliki hubungan dengan Yogya dapat mengeluarkan
ekspresi mereka tentang kota Yogya dan segala kenangan di dalamnya melalui
status di facebook pribadi mereka.
a.

Makanan

Salah satu status dari banyak status berbahasa Jawa dan bahasa Jawa yang
dicampur dengan bahasa lain yang pernah dituliskan oleh Ina (yang merupakan
anggota grup Japemethe):
Gara – gara foto sega gudhangan. sumpah.... kangen akut ujug2
mencuat.. gara-gara up-load-an foto sega gudangan, rinduku menggebunggebu..ilatku kelu...banyak banget yang kurindunYogyakartaku....ya sega
gudhangane, ya gatot tiwul gethuk lan lupis-e, ya sega brongkos alkid-e,
ya bakso bethesdane, ya ayung-ayung lan bothok-e, ya gembrot-e, ya
lemper lega mara-ne, ya sangga buwanane,ya jadah lan tempe tahu
bacem-e, ya soto lenthuk lan soto kadipirone, ya sega sop bayem sgpc-ne,
ya es tomat-e, ya jenang gempol-e, durung bakmi ketandane, durung
capcay godhog pasar pathuk-e, durung lumpia lan bakmi wungkusan
trubus-e, durung bubur gudeg yudonegaran-e, durung gudeg permata-ne,
hmmmm tiada duanya.. luwih-luwih le slonjoran neng sorsawo...41
Ketika pengunggah menggunakan bahasa Jawa ternyata komentar yang masuk
juga berbahasa Jawa baik serius maupun candaan. Dan komunikasi menjadi

40
41

Wawancara dengan Ina S. Bugo, terjemahan dalam lampiran halaman 109
https://www.facebook.com/ina.bugo?fref=ts
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obrolan tertulis berbahasa Jawa layaknya sedang mengobrol ketika bertemu
langsung.
Kerinduan akan ‘kampung halaman’ atau tempat yang memiliki memori
sering membuat seseorang mencari hal-hal yang sering dijumpai atau dilakukan
ketika sedang berada di sana. Facebook seakan – akan tahu tentang perasaan para
perantau tentang kampung halamannya dan membantu untuk menemukan
kampung halaman dimanapun mereka berada.
Ketika berelasi dengan sesama yang berkampung halaman Yogya melalui
akun pribadi ataupun komunitas Japemethe jelas bahasa menunjukkan identitas ke
– Yogya – an. Selain bahasa, gambar yang ‘berbau’ Yogya akan selalu muncul
dalam akun grup ini.

Bell dalam bukunya mengacu pada Charles Cheung menjelaskan
menjelaskan bagaimana identitas pribadi diproses dan dibentuk melalui homepage
(halaman utama) dalam dunia maya (cyberspace). Halaman utama mendorong
presentasi refleksi dan penceritaan the self meskipun salah satu nya dapat
didefinisikan oleh medianya dan khalayak yang dibayangkan. 42 Dalam hal ini

42

David Bell, An Introduction to Cybercultures. London: Routledge, 2001: 117
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identitas pribadi anggota Japemethe dibentuk pada halaman facebook pribadinya
dan mereka yang dibayangkan akan melihat dan memberikan komentar atas status
yang di posting. Seperti contoh di atas, lepas dari keanggotaannya di grup
Japemethe, Ina menggunakan bahasa Jawa karena sadar bahwa yang akan
memberikan komentar adalah temannya yang bisa dan mengerti bahasa Jawa
sehingga membantu kerinduan akan kampung halaman yang real.
b.

Lain – lain
Bagaimana secara khusus grup Japemethe mendorong pembentukan

identitas anggotanya akan dibahas lebih dalam. Dalam

framing analysis ada

beberapa aspek – aspek penting untuk diperhatikan guna mengetahui bagaimana
sebuah grup membentuk identitas anggotanya. Aspek – aspek seperti
1) image yang digunakan, 2) bahasa yang dipilih, 3) siapa saja yang saling
berinteraksi dengan komentar dan 4) daya tarik emosional dapat menunjukkan
bagaimana sebuah grup membentuk identitas. Identitas dan negosiasi ke –
Yogyaan – an terbentuk melalui akun pribadi, grup japemethe dan komentar –
komentar dalam status.

Ada sebuah unggahan tentang nama – nama untuk

mencari persamaan kata dalam bahasa Jawa tetapi berasal dari daerah lain.
“Akeh istilah basa Jawa kanggo nyebut barang utawa ukara sing karepe
padha nanging beda nyebute merga daerahe uga beda. Ana basa Jawa
Jogja, Solo, Banyumasan, Semarangan, Jawa Timuran lan liya-liyane.
Contone Jogja nyebut Pepaya: Tela Gantung utawa Kates, Solo: Gandhul.
Mangga sapa sing duwe koleksi ukara mau...”43 (Banyak istilah dalam
bahasa Jawa untuk menyebutkan nama barang atau istilah yang
maksudnya sama tapi berbeda penyebutannya karena daerahnya juga
berbeda. Ada bahasa Jawa Jogja, Solo, Banyumasan, Semarangan, Jawa
Timuran dan lain-lainnya. Contohnya Jogja menyebut Pepaya : Tela
Gantung atau Kates, Solo : Gandul).

43

https://www.facebook.com/groups/59326694320/doc/10151148940994321/
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Ketika hal ini dilemparkan secara umum dalam grup. Mereka yang aktif dan
mengikuti hal ini mencoba memberikan komentar dan dari komentar ini beberapa
menyebutkan nama yang sama tetapi barangnya berbeda sesuai dengan daerah
asalnya.

Aturan main
Sebagai sebuah grup, aturan main memegang peranan penting. Aturan
main ini berupa peraturan dan rambu – rambu dalam berkomunikasi di dalam
grup. Grup dikawal dan diawasi oleh moderator yang biasa disebut patih.
Moderator memegang peranan penting bagi tercapainya identitas yang diusung
oleh grup. Sang Patih ini pula yang kadang mengunggah topik khusus yang
berhubungan dengan Yogya dan bahasa Jawa.
Berdasarkan peraturan yang ada di awal halaman awal grup, moderator
yang menyebut dirinya sebagai “patih” menjadi eksekutor isi grup. Peran penting
sang patih adalah membentuk identitas grup dengan hak dan power nya untuk
menyeleksi apa saja yang bisa dimunculkan dalam grup.
Karena saya mengelola komunitas yang dasarnya menggunakan Basa Jawa
saya secara rutin selalu mengeluarkan gambar dengan keterangan
sederhana. Tujuannya untuk membagi pengetahuan dengan orang lain
dengan cara sederhana. Sewaktu memposting gambar itu tentu saja saya
punya harapan untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada
orang lain terutama di komunitas saya. Selain itu dengan status singkat,
ungkapan ringan, yang lucu juga membantu untuk membuat senang
kembali berbahasa Jawa. Guyon tapi mengena. Mengibur sekaligus
memberi pengetahuan. Dan sampai saat ini hal itu merupakan cara ampuh
untuk berkomunikasi dengan teman-teman di komunitas bahkan dengan
orang lain. Dalam komunitas saya juga mencoba memilah mana yang baik
dan tidak demi kelancaran komunikasi dan keberlangsungan komunitas.
Biar akur dan tidak ada saling menyinggung atau melukai.44

44
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Menurut patih Japemethe, identitas yang ingin dimunculkan adalah dengan
memberi informasi yang berhubungan dengan Yogya dan memberi keleluasaan
untuk menggunakan bahasa Jawa untuk komunitas itu sendiri agar terjadi
komunikasi yang mencerminkan ke - Yogyaan- an dan bahkan rasa ‘pulang
kampung’ di depan monitor. Gambar atau image ditampilkan untuk membantu
mempermudah menyampaikan informasi yang menambah pengetahuan dan
nampaknya ditujukan untuk mereka yang lebih muda dan mereka yang kurang
suka menulis. Moderator sebagai pengelola atau patih dalam grup mengatur dan
juga menjaga agar komunitas tetap pada peraturan yang sudah ada.
PERHATIAN !
*SETIAP ARTIKEL/POSTINGAN GAMBAR/FOTO ADALAH
TANGGUNG JAWAB PRIBADI YG MELAKUKAN POSTINGAN
TERSEBUT*
Bagi Kanca2 yang pingin bikin topik, harap kirim ke inbox Patih
Japemethe untuk diseleksi/bahas, selanjutnya pengirim akan diberi tahu
kapan boleh mengunggah artikelnya. Topik baru yang nongol secara 'liar',
mohon maaf saja akan kami HAPUS. Maturnuwun atas atensinya
- Topik / Artikel yang akan diunggah tidak boleh menyinggung SARA dan
PARTISAN!
- Topik / artikel yang ditulis TIDAK BOLEH berupa fitnah dan atau
berupa penyerangan terhadap karakter seseorang/golongan.
- Dinding / Wall Japemethe tidak boleh diisi komentar yang
porno/vulgar/sarkastik
- Dilarang memposting segala hal yang bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 45
- Postingan artikel/gambar yang lucu tanpa melanggar ketentuan di atas
lebih disukai.
- Pemasang Iklan ditautan harus seijin pengelola, apabila asal tempel akan
kami hapus, dan apabila sengaja diulang-ulang akan kami blacklist
-PENGURUS MENGHARAPKAN PARTISIPASI ANGGOTA UNTUK
MELAPORKAN JIKA ADA ARTIKEL YANG MELANGGAR
PERATURAN DI ATAS
"NESU MULIH !"
Peraturan yang sudah ada, menjadi pegangan setiap anggota yang aktif di
dalamnya. Apa yang akan dimunculkan harus mengikuti batasan – batasan yang
55
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ada dalam peraturan yaitu tidak boleh menyinggung SARA dan PARTISAN! Hal
ini menunjukkan bahwa walaupun grup ini menunjukkan satu identitas kelokalan
dan komunitas tertentu, grup tetap menyadari bahwa yang membaca bukan hanya
orang yang memang asli Yogya tetapi siapa saja secara global dan dari komunitas
manapun. Oleh karena itu hal –hal yang akan menyinggung membuat komunitas
lain dan anggota grup komunitas Japemethe sendiri yang disebut partisan dalam
peraturan ini. Selain itu pembentuk grup sangat menyadari bahwa komunitas yang
ditonjolkannya ini masih bagian dari Negara Indonesia yang beragam dan
mempunyai adat istiadat maka apapun yang akan dikeluarkan dalam dinding grup
tidak diperkenankan jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, diisi
komentar yang porno/vulgar/sarkastik dan berupa fitnah dan atau berupa
penyerangan terhadap karakter seseorang/golongan. Dalam grup pengawasan
memang ada ditangan moderator atau patih, tetapi secara umum siapa saja juga
harus menjaga komunikasi dalam komunitas dan peraturan yang ada.

II.

Japemethe dan Walikan
Simbol gambar dan bahasa menunjukkan apa dan siapa yang ada

didalamnya. Kelokalan seperti apa yang coba diusung grup ini dapat dilihat
dengan nama grup ini sendiri sendiri kemudian slogan ‘Kemekelen Sepanjang
Masa’, ‘ Komunitas Penggemar Basa Walikan Yogyakarta’, dan ‘Nesu Mulih’.
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a. Japemethe dan Kemekelen Sepanjang Masa
Kemekelen Sepanjang Masa dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan
tertawa terbahak – bahak sepanjang masa. Jika kita kaitkan dengan salah satu
peraturan grup ini yaitu ‘postingan artikel/gambar yang lucu tanpa melanggar
ketentuan di atas lebih disukai’ maka grup melalui mederator atau pengelola grup
mencoba membuat komunitas ini berbahasa Jawa dengan bahasa walikan/prokem
dan bahasa Jawa yang ringan atau bahasa sehari – hari. Hal ini ditegaskan dengan
kata – kata ‘yang lucu’ dan ‘lebih disukai’. Maka daya tarik emosional kelokalan
yang hendak digugah oleh komunitas ini adalah berupa hal – hal yang
berhubungan dengan Yogya tetapi hal yang menyenangkan (lucu). Seperti yang
dikatakan oleh salah satu moderator grup “Yang seneng ndagel ya dipersilakan
ngelucu, yang seneng gambar lucu – lucu bisa posting gambar. Apa saja boleh
asal tidak keluar dari pakem yang sudah ditentukan pengelola.” 45
Banyak contoh dalam grup yang dapat mewakili bagaimana identitas keYogya-an dimunculkan melalui hal – hal yang menggelitik. Salah satunya status
tentang kebiasaan masa kecil.
45
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Akeh kebiasaan-kebiasaan/hobi/kenakalan-kenakalan khas jaman cilik
sing nek dieling-eling marahi geli semu arep muntah, mangga sing duwe
pengalaman rasah isin...cerita neng kene... 46
contone :
 Gek cilik biyen nek uthik2 upil senengane tak lelet-leletke
tembok...
 Ana wong ayu neng JM gek jaman silik senengane ngidak2 telek
sapi sing bar dibeleh jarene anget..tur marahi sikile
alusss...wkwkwkw hoekk...47
April 2, 2012 at 1:19pm
Antonius Didik nek cah lanang ajar pit ora wani neng ndhuwur
planthangan soale nek kegadug larane poll iso pringisan tekan surup
l,biasane sikile dilebokke ngisor planthangan...men ra ke gadhug...
April 27, 2012 at 4:25pm · Like · 1
Ina Trefina S Bugo HAHAHA iyaa nek le ajar nganggo pit lanang cen
luwih angel.. nek neng ngisor planthangan menceng ra penak.. nek neng
nduwur planthangan resiko ditanggung sendiri... ning jaman semono tetep
dha gigih le ajar sak anane pit ya... malah cilaka meneh nek pit-e terpedo...
ora isa di-ser-dek... meski akeh nggabrus-e wkwkwk biyen nganti babak
bunyak jew.. lha pit sing tak nggo ajar terpedo..
April 27, 2012 at 4:30pm · Like
Antonius Didik Ho oh mbak Ina nek terpedo luwih angel soale nek le
ngerem kekencengan njuk mandeg set biayane langsung arep tibo,,kadang
malah tibo barang.....
April 27, 2012 at 4:33pm · Like · 2
Bambang Anggara Dab Iwan Soetrisno Prawiraatmadja, resep marike
anyang2an nganggo karet..nganti saiki isih tak nggo...joz tenan kuwi.......
urusan asu kawin...geli+mesake...la yen ganthet ra isa uwal..kancaku
malah nyirati awu panas nggon gantetan...asune kaing2 kepanasan..
April 27, 2012 at 4:48pm · Like
Al Jhendro Sidarto Dap Bambang Anggara , kuwi resep sing manjur
tinggalane leluhur.........hehehehehehee....
Bambang Anggara dab Al Jhendro Sidarto, yen luwih cepet...nggon
jempol sing dikareti diblonyohi lenga kayu putih, ngombe banyu anget
segelas..njur turu mlumah....; dijamin ra nganti 1/4 jam wis mari....
April 27, 2012 at 5:00pm · Like · 2
Tinoek Budiastuti hallah aku tau pringisan mergane belajar sepeda lanang
nggenjote mleset wadhuh...pas batok perabotku ketatab plantangane pit
46
47

Terjemahan dalam lampiran halaman 109
https://www.facebook.com/groups/59326694320/doc/10150707291494321/
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...aku ndisik tomboy ncoy rasane kaya arep semaput ..wwuuiihh..0ek iki
pengalaman pribadi lho...tenin.!
April 27, 2012 at 5:02pm via mobile · Like · 2
Al Jhendro Sidarto Matur nuwun Dab....mengko tambahan resepe
taknggone.....
April 27, 2012 at 5:04pm · Like
Ina Trefina S Bugo yu Tinuk... waaaa theng!!! ngilu sak pol-pol-e kuwi...
aku wis tau juga pit wedok ning pedal-e ra ana karet-e ming wesi ndlujur
lak lunyu biyanget ta...ngluwihi kirik le kaing2...
April 27, 2012 at 5:13pm · Like · 1
Ada ratusan komentar untuk status di atas. Beberapa saling terkait satu sama lain
dan semua cerita masa kecil menjadi candaan untuk semua anggota yang ikut
meramaikan atau yang hanya sekedar membaca.
Posting – an ini juga menjadi bahan saling berinteraksi melalui komentar –
komentar dalam waktu yang cukup lama, kira – kira setengah tahun. Contoh
sebagian komentar dari status diatas menunjukkan memori masa kecil sebagai
bagian masa lalu tidak hanya milik si empunya memori karena ikatan waktu dan
historikalnya tetapi menjadi luas. Masa lalu hadir bersamaan dalam dunia maya
tanpa harus menghentikan waktu. Atau dalam dunia yang tanpa batas ada kantong
– kantong waktu yaitu lampau, saat ini dan masa depan. Dalam arti yang lebih
sempit menurut Castells adalah dalam waktu yang mengalir hampir tanpa batas
ada waktu dan ruang yang temporal. (Castells, 1996: 375)
Salah satu contoh yang berupa gambar adalah seperti berikut:
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Gambar bagi Agus Kamsek merupakan salah satu unjuk identitasnya sebagai
orang Yogyakarta yang senang bergurau. Hal ini juga sesuai dengan slogan grup
kemekelen sepanjang masa. Identitas dalam kehidupan on line maupun off line
dari real life tidak jauh berbeda. “Saya suka guyon (bercanda), mbak ... dan
senang menggambar, jadi ya ini menyenangkan sekaligus menjadi sebuah
kesempatan buat saya untuk berbagi hal yang membuat orang sejenak bersantai
tapi tetep kelihatan Jogjane. Masak kalau kerja sudah serius bergaul dengan teman
harus serius juga”48
Gambar dapat dikatakan sebagai alat simulasi yang mendorong masing –
masing individu yang berperan merasa ada didalam kehidupan grup saat itu.
Posisi jejaring sosial dalam hal ini Grup Japenethe dengan segala isinya
merupakan sebuah mediasi (simulasi) yang mampu merayu dan menjadi candu
melalui layar monitor gadget kita sehingga perbedaan nyata – imaginasi, nyata –
ilusi semakin kabur. 49

48
49

Wawancara dengan Agus Kamsek
Bell, David. 2001. An Introduction to Cyberculture, London: Routledge. Hlm. 76 – 77.
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b. Japemethe dan Komunitas Penggemar Basa Walikan Yogyakarta
Nama grup Japemethe dalam bahasa jawa berarti cahedewe (teman
sendiri). Grup ini menggunakan bahasa jawa sebagai alat komunikasi utama dan
bahasa Indonesia. Bahasa Jawa yang digunakan tidak sekedar bahasa Jawa tetapi
bahasa Jawa walikan (kebalikan) atau dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa
diambil dari huruf Jawa kuno, kemudian saling membalik huruf dibaris pertama
dengan baris ketiga kemudian baris kedua dengan baris keempat.

Pada halaman awal dalam peraturan grup, pengelola grup menyebutkan
agar para angota menggunakan bahasa walikan namun dalam kenyataannya selain
bahasa ini anggota menggunakan bahasa Jawa biasa. Ketika ada anggota
menanyakan bahasa apa yang seharusnya digunakan maka yang terjadi adalah
jawaban dengan gaya bahas khas Japemethe. Ada yang menjawab dengan serius
tetapi ada yang memberikan informasi dengan tetap bercanda. Sebagian yang
mengerti bahasa walikan menggunakan bahasa walikan, sebagian bahasa Jawa
dan ada yang mencampur Walikan dengan bahasa Jawa.
Menurut moderator yang ikut aktivitas dalam unggahan tersebut, siapapun
dapat ikut dan boleh menggunakan bahasa apapun asal tidak membuat saling
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tersinggung sehingga muncul pertengkaran. Disini terlihat fungsi moderator.
Ketika apa yang diunggah merupakan sebuah pertanyaan maka dari berbagai
macam komentar ala Japemethe, komentar sang patih ini sebagai jawaban serius
demi keamanan dan kenyamanan grup. Dan apa yang dijalankan oleh patih atau
moderator ini sesuai dengan peraturan grup yang sudah jelas.

50

Bahasa Walikan dijelaskan dalam halaman awal grup. Namun dalam
perkembangannya bahasa ini bukan hanya sekedar bahasa perlawanan terhadap
kekuasaan seperti pada masa penjajahan, tetapi dalam dunia maya, bahasa ini
menjadi alat untuk menunjukkan identitas lokal secara global. Bahasa Walikan
menjadi bahasa tulis yang tidak terbatas dalam dunia maya. Siapa yang suka
kemudian memiliki kesempatan untuk bergabung dengan grup dan kemudian
mempelajarinya supaya bisa ikut menggunakan bahasa Walikan. Grup membuka

50

https://www.facebook.com/groups/59326694320/
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diri untuk siapa saja yang mau bergabung terutama yang mengenal Yogya dan
asalkan sesuai dengan nafas komunitas.
NYOTHE
NYUTHI
NYUTHEK
DHAB...SANY...MING GUYOOONNNN

TELEK.....

SORI

Oke, bagi anda yang pernah tinggal di Jogja, tentu mengenal basa walikan
(prokem). bahasa ini sangat merakyat, konon basa walikan mula pertama
dipakai para pejuang RI untuk menjaga rahasia komunikasi mereka agar
tidak bocor ke tangan NICA. sempat pula basa walikan ini digunjingkan
sebagai 'basa gali' hehehe... tapi lepas dari itu semua, basa walikan adalah
bahasa gaul anak muda jogja. ayo kumpul di sini, kita lestarikan basa
walikan yang unik ini. Dhayiiiiiiiiiiii..........51
Tidak semua yang bergabung adalah orang yang mengerti bahasa Jawa apalagi
bahasa walikan. Bahasa tidak lagi membatasi pembentukan komunitas di dunia
maya begitu pula usia. Seperti pengalaman salah satu anggota grup.
“.... awalnya tertarik karena walikan nya. Unik, sudah jarang yang bisa.
Manfaat pasti, selain karena pertemanan, pengetahuan mengenai khasanah
berbahasa jawa cukup meningkat. Terutama walikan dan kenal sejarah
serta kanca yg peduli tentang jogja dan khasanah berbahasa. Ini membuat
saya aktif.. tuk coment dan kirim gambar yg kira2, menarik, lucu dan
cukup diminati untuk bahan obrolan ... dalam fb dan grup kadang
hubungannya lebih setara antara tua dan muda sementara kalau di dunia
nyata tentu berbeda ada ungah ungguh dan subo sito... tapi ya tetep mereka
ndak papa dan cukup biasa.” 52
Dapat dikatakan walaupun seseorang mengerti bahasa Jawa, bahasa walikan
menjadi daya tarik tersendiri karena walaupun seseorang dapat berbahasa Jawa
dengan baik belum tentu mengenal bahasa walikan.

c. Nesu Mulih
Kata – kata nesu mulih dalam bahasa Indonesia adalah marah pulang.
Mengapa marah pulang? Slogan awal grup ini adalah tertawa sepanjang masa
51
52

https://www.facebook.com/groups
Wawancara dengan Setiawan Aji aka Muklas
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melalui postingan yang berhubungan dengan Yogya dan lucu tetapi serius seperti
yang diungkapkan oleh salah satu anggota grup yang juga moderator grup.
Menurut saya orang Jogja adalah orang yang senang dengan humor,
mereka mengungkapkan sesuatu dengan lucu bahkan sering saru. Hampir
tidak pernah kami saling marah dalam berolok-olok sesuatu topik yang
dibicarakan. Balas-membalas komentar dengan cerdas dan rata-rata
mereka saru tapi tidak jorok dan kampungan tapi malah menggelikan
(konon humor yang dibumbui porno adalah humor yang tingkatannya
paling rendah). Ini merupakan salah satu istimewanya orang-orang di
group saya (Japemethe), dan inilah yang selalu membuat kami saling
kangen dengan suasana Jogja. 53
Oleh karena itu slogan Nesu Mulih (jika marah sebaiknya pulang) ini dapat
diartikan bahwa segala postingan dalam grup merupakan hal ringan untuk
bercanda (dengan batasan seperti yang ada dalam peraturan). Lalu, pulang kemana
kah? Pulang di sini berarti keluar dari grup atau tidak lagi menjadi anggota grup
ini.
Walaupun grup ini seakan – akan grup yang menampakkan canda, tawa
dan hal –hal yang menyenangkan, setiap anggota memiliki kewajiban untuk
bertindak cerdas agar tidak melanggar peraturan yang telah ada. Sehingga tidak
merusak hubungan pertemanan bahkan persaudaraan yang terbentuk dari
keberadaan grup ini. Hal ini yang membuat anggota grup merindukan aktivitas di
dalamnya.

III.

Japemethe: lokal yang global
Dunia maya sendiri telah menjadi rumah bagi banyak grup dan komunitas

yang bertemu untuk saling berbagi informasi, berdiskusi, dan juga berbisnis.
Banyak grup yang berkembang pesat dan menjadi besar. Masalah yang muncul
53

Disampaikan oleh Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Pada tanggal 1 juli 2012
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adalah ketika komunitas online tidak bisa memberikan yang real. Mungkin juga
komunitas dalam dunia maya mengaburkan komunitas yang sesungguhnya atau
yang real saling bertatap muka.
Menurut Bell yang mengambil dari Rheingold, komunitas online adalah
ketika di dalam dunia maya kita melakukan hal – hal yang selayaknya kita
lakukan ketika saling bertatap muka seperti ngobrol dan berpendapat, bertukar
informasi dan pengetahuan, mencari teman kehilangan teman bahkan bergosip
dan lain – lain.
In cyberspace, we chat and argue, engage in intellectual intercourse,
perform acts of commerce, exchange knowledge, share emotional support,
make plans, brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends and lose
them, ... we do everything people do when they get together, but we do it
with words on computer screens, leaving our bodies behind. Millions of us
have already built communities where our identities commingle and
interact electronically, independent of local time or location. 54
Proses ini yang mau tidak mau terjadi dan tidak bisa dihindari. Karena ketika
batas – batas mulai kabur dan seakan dunia saat ini satu, komunitas walaupun
secara nyata berada di satu tempat dan waktu tertentu, identitas – kelokalan yang
dimiliki tidak menjadi masalah karena komunitas dapat diakses secara global.
Begitu pula grup Japemethe. Komunitas ini tidak lagi hanya ada di Yogya dan
dikenal oleh orang [di] Yogya tetapi siap saja yang dapat mengakses facebook
dapat melihat dan menjadi anggotanya.
Memperlihatkan identitas sebagai

wong Yogya dengan berbagai

kekhasannya dan melestarikan bahasa Jawa merupakan salah satu alasan beberapa
orang yang kenal dari facebook untuk kemudian membuat grup ini di jejaring
sosial yang saat itu sedang populer. Moderator atau patih mempunyai tanggung
54

Bell, David. 2001. An Introduction to Cyberculture, London: Routledge. Hlm. 98.
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jawab untuk tetap membuat grup aktif maka patih ini yang mengunggah topik –
topik yang sesuai dengan jiwa grup agar tercipta rasa rumah tempat anggotanya
melakukan aktivitas komunikasi layaknya sedang dalam satu ruangan dan tempat
yang sama.
Salah satu cara untuk membuat grup ini terlihat identitas lokalnya adalah
pemilihan jiwa grup dan pilihan topik bahasan serta bahasa pengantar yang
digunakan dalam grup. Namun identitas lokal tersebut sudah tidak lagi tergantung
pada batas – batas geografi lagi. Anggotanya bisa ada dimana saja.
Ada satu hal yang membuat grup ini lebih memperkuat relasi anggotanya,
dan memperlihatkan bahwa Japemethe online dapat dikatakan sebagai sebuah
komunitas adalah dengan menarik komunitas dari dunia maya ke dunia nyata
juga. Salah satunya adalah dengan mengadakan kopi darat. Bertemu bertatap
muka dan bercengkrama seperti dalam dinding halaman Japemethe dalam
facebook.

55

55

https://www.facebook.com/groups/59326694320/
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Selain melalui kopi darat untuk membuat identitas lokal ada di dunia
nyata, salah satu anggota Japemethe (Agus Setyawan ‘ Den Kamsek’) dengan
dibantu salah satu lembaga budaya Jawa tempat dia bekerja di Yogyakarta
mengadakan satu pameran karya – karyanya yang berupa gambar iklan lucu yang
diunggah di halaman pribadi dan grup pada tahun 2011.

IV.

Kesimpulan
Komunitas dalam dunia maya yang dapat disebut dengan komunitas online

dapat menjadi satu solusi dari masalah komunitas offline – real life yang sebagian
memudar. Japemethe dengan bahasa Jawa dan bahasa prokemnya membawa
anggotanya untuk bersama – sama sebagai komunitas untuk memperkuat identitas
lokal yaitu orang Yogya. Dengan peran moderator, grup membawa dinamika
anggota grup untuk menegosiasikan identitas ke – Yogya – an melalui topik yang
dekat dengan Yogya yang berbentuk gambar, hal –hal yang ringan dan lucu dan
dengan bahasa Walikan. Sehingga menjadi komunitas penggemar bahasa Walikan
yang penuh canda ala Yogya.
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Japemethe membawa identitas lokal yaitu ‘orang Yogya’ ke ranah global
melalui dunia maya. Tidak hanya mengumpulkan anggota, Japemethe juga
mengembalikan komunitas ke ranah tatap muka melalui kopi darat dan temu
kangen.
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BAB V
PENUTUP

Sejak awal tesis ini mengarahkan seluruh perhatiannya pada bergabungnya
identitas lokal ke dalam dunia maya secara online di dalam internet yang
merupakan salah satu media populer dan favorit menuju ranah global.
Penelitian

ini

menggali

bagaimana

sebuah

komunitas

mampu

merepresentasikan identitas ke – Yogya – an facebooker anggota grup Japemethe
[di] Yogyakarta kedalam ranah global di mana negosiasi merasa Yogya dibawa
ke dalam konteks budaya posmodern, di mana gaya hidup manusia semakin
banyak berada pada level hadirnya dua ruang secara bersamaan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana facebooker [di] Yogyakarta sebagai
anggota group Japemethe, menegosiasikan dan merepresentasikan identitas keYogya-annya dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana
facebooker [di] Yogyakarta sebagai anggota group Japemethe merepresentasikan
image ke-Yogya-annya dalam facebook pribadinya? Kemudian bagaimana
member/anggota menegosiasikan identitas ke-Yogya-annya melalui group
Japemethe. Dan bagaimana facebook melalui group Japemethe membentuk
komunitas dengan identitas lokal di dunia virtual maupun nyata (online dan
offline)?
Penulis melakukan penelitian baik empirik maupun kepustakaan selama
kurang lebih satu setengah tahun. Penelitian empirik penulis lakukan dengan cara
wawancara dan mengikuti proses berlangsungnya aktivitas dalam grup Japemethe
di facebook. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, penulis merumuskan

69

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

hipotesis penelitian bahwa negosiasi identitas lokal sebagai orang Yogyakarta ada
karena ikatan geografis dengan kota Yogyakarta menggunakan bahasa. Paradigma
ini muncul setelah penulis menemukan beberapa hal yang sama antara kehidupan
nyata / offline dan dalam dunia maya / online. Bergesernya pemahaman kampung
halaman secara geografis menjadi berada dalam dunia maya dan berkumpul untuk
berkomunikasi tidak hanya bisa dilakukan karena secara fisik ada di wilayah atau
ruang yang sama pada waktu yang sama namun bisa terjadi ketika tidak sedang
berada pada ruang yang sama memproduksi budaya baru dalam masyarakat.
Sejujurnya penelitian tentang topik serupa telah dilakukan oleh beberapa
pendahulu. Namun, penelitian lain umumnya banyak berbicara pada masalah
praktis atau kritik pada dunia maya dan jejaring sosial, misalnya: Mengapa
facebook? Atau Bagaimana berbahasa dalam jejaring sosial? Sementara itu kajian
dalam penelitian ini berusaha didekati dari perspektif sosiologis dan wajah
identitas sebuah komunitas dalam budaya postmodern dan kosmopolitan.
Melalui

proses

analisa

atas

ketiga

pertanyaan

penelitian

dan

menempatkannya dalam kerangka teori identitas, maka penulis menemukan
bahwa dalam dunia maya, sebagai anggota Japemethe identitas pribadi
diperlihatkan melalui pemilihan bahasa yang mencerminkan identitas pilihannya.
Negosiasi dalam grup dilakukan moderator dan anggota sendiri dengan membawa
dan memunculkan di halaman grup memori – memori kelokalan yang temporal
menjadi kantong – kantong waktu temporal ke dalam dunia maya yang tidak
terbatas waktu dan geografisnya. Dan pergeseran ruang membawa rasa ke –
Yogya – an lebih luwes. Budaya baru menjadikan rasa lokal ada dalam dua dunia
baik online maupun offline. Aktivitas layaknya dalam dunia nyata yang dibawa ke
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dalam aktivitas dalam grup Japemethe di facebook membawa komunitas online
menjadi komunitas nyata. Dan pada akhirnya setelah dalam dunia maya, kembali
bertemu secara offline dengan tatap muka dihadirkan kembali untuk memperkuat
komunitas.
Meskipun penelitian ini akhirnya selesai, namun penulis menyadari bahwa
belum semua data terekam, terwakili dan dieksplorasi dalam analisis. Oleh karena
itu saya menyebut tesis ini sebagai jalan bagi penelitian lain yang hendak
memahami dunia maya dan masyarakat dalam arus globalisasi dan wacana
hiperealitas. Pengkajian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan tesis ini
masih sangat perlu dikembangkan, misalnya relasi masyarakat, bisnis, negara dan
dunia maya, bagaimana manajemen online menggeser masyarakat, perdagangan
dan pasar serta regulasi pajak perdagangan oleh negara. Kajian lain misalnya
bagaimana pemimpin – pemimpin negara menyukai dan menggunakan sarana
jejaring sosial untuk kegiatan yang berhubungan dengan politik ditengah ketidak –
pastian iklim politik. Apakah hal – hal yang menyangkut kepentingan pribadi para
pemimpin ini dapat digabungkan dengan kepentingan golongan atau politik
melalui dunia maya.
Teknologi akan terus berubah dan berkembang seiring perkembangan
zaman. Ini dapat diartikan bahwa setiap perubahan yang ada akan memproduksi
suatu budaya baru di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Mereka yang lahir
dab berkembang bersama teknologi akan menjadi produsen utama budaya –
budaya baru dalam masyarakat. Kekuatan masing – masing individu untuk
memilah dan menentukan mana yang perlu dan penting bagi mereka sangat
dibutuhkan. Ketika ketidakmampuan dan kesulitan terjadi pada masing – masing

71

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

pribadi dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya atas kemunculan
fenomena unsur-unsur dalam budaya baru yang muncul akan membuat pribadi
tersebut melakukan penggabungan keduanya tanpa memberi batasan yang jelas.
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LAMPIRAN
Transkripsi Wawancara 1
Pewawancara (P)
: Monica Maria W. S.
Informan
: Iwan Soetrisno Prawiraatmaja
Informan 2
: Ina S. bugo
Pekerjaan
: Moderator Grup Japemethe
Tanggal wawancara : 1 Juli 2011
P: Dapatkah Anda menceritakan pengalaman Anda mengenal perangkat komputer
dan internet?
I: Sekitar tahun 1990 saya mulai belajar komputer bagi saya komputer sesuatu
pengetahuan baru tidak menarik dan rumit cara pengoperasiannya karena pada
waktu itu program aplikasi komputer masih sangat sederhana dan baru digunakan
untuk keperluan office. Saya merasa komputer tidak bisa menunjang kegiatan
dalam profesi saya sebagai seorang Graphic Designer. Internet pada waktu itu
masih merupakan barang langka sehingga tidak terpikir sama sekali mengenai
kegunaannya.

P: Sejak kapan Anda ‘dekat‘ dengan teknologi ini? (kemudian, dimana anda
sering menggunakan internet? Apa anda memiliki koneksi internet dirumah? Apa
Anda menggunakan internet melalui HP?
I: Baru sekitar 10 tahun yang lalu saya rutin menggunakan internet karena
tuntutan pekerjaan, kebutuhan komunikasi yang cepat untuk menerima dan
mengirim data ke client. Saya menggunakan jasa internet di rumah (First Media),
saya juga menggunakan BlackBerry.
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P: Berkaitan dengan internet, dapatkah Anda ceritakan apa yang anda ambil dari
teknologi ini? (selain surat menyurat dengan email, apakah anda juga
menggunakannya untuk masuk kedalam situs situs tertentu? Apakah Anda juga
ikut dalam jejaring sosial tertentu? Apa yang Anda ikuti/miliki?
I: Internet sangat membantu dan memberi saya kemudahan untuk berkomunikasi
dengan client, mencari data dengan cepat (walau kadang tidak akurat). Masuk ke
dalam situs-situs tertentu itu pasti karena akan menambah wawasan. Saya juga
ikut dalam jejaring sosial terutama yang berkaitan dengan seni budaya. Saya
sebagai anggota dari beberapa dan semuanya menggunakan fasilitas facebook:
Citra Budaya Nusantara, Madya Indonesia dan lainnya. Saya sendiri mempunyai
sebuah group namanya Japemethe yang dikelola dengan beberapa teman.

P: Dari beberapa situs jejaring sosial yang anda miliki, jika kita menengok ke
facebook, dapatkah anda ceritakan pengalaman Anda berfacebook? (dimulai
dengan ketika Anda pertama kali melihat halaman utama / halaman masuk/ web
page login nya, apa yang ada dalam benak Anda ketika anda pertama kali melihat
halaman masuk ini?)
I: Pertama kali mengenal facebook karena diperkenalkan oleh adik saya, tentu saja
masih asing waktu pertamakali melihat halaman pertama, masih bingung sehingga
sering menulis hal-hal yang sifatnya pribadi ditulis di wall, sehingga semua orang
bisa membacanya. Sewaktu mau login juga ada perasaan aneh, seperti baru saja
masuk ke dalam komunitas maya antah berantah.
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P: Ketika anda mulai punya account, apa yang anda pikirkan atau anda
bayangkan?
I: Pertama punya account rasanya biasa-biasa saja ya sekadar ikut-ikutan, waktu
itu tidak punya bayangan apa-apa. Habis buka account ditutup ya sudah lupa lagi.

P: Ketika anda sudah sering masuk facebook anda, apa yang ada dalam benak
anda? Perasaan-perasaan apa sajakah yang muncul yang anda alami? (yang
membuat anda merasa ‘nyaman’/’home’?)
I: Pertama kali masuk facebook saya rajin melihat data dan foto-foto dari teman
kita di jejaring itu, perasaanya ya jadi bosan sekali mengunjungi hal-hal seperti
itu. Tapi setelah mempunyai komunitas baru saya menyadari bahwa facebook
hanyalah sarana untuk berkomunikasi, jadi intinya kita harus bisa memanfaatkan
sarana itu sebaik-baiknya untuk membangun pertemanan. Facebook hanyalah alat
canggih untuk berkomunikasi.

P: Dalam facebook ada aplikasi status (yang bisa mengundang respond orang lain
(baca: teman)). Menurut Anda apa guna/pentingnya aplikasi ini bagi anda?
- Kalau menulis status, apakah Anda mengharapkan jawaban atau respond? Puas
dengan jawaban atau respond-respond yang muncul?
- Menurut Anda apakah respond (atau jika anda merespond) tersebut dapat
dipertanggung jawabkan atau sekedar ingin terlihat kalau anda ‘ada’?
- Bedanya dengan ‘menulis, di jejaring sosial yang sejenis (Friendster, twitter,
dll?)
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I: Saya sangat jarang sekali menulis status di facebook (Friendster, twitter, dll
tidak pernah), fasilitas ini juga penting untuk mengungkapkan perasaan,
menyampaikan berita, sharing link dari media-media, protes dengan keadaan dan
lain-lain. Menurut saya asal tidak berlebih-lebihan fasilitas ini positif.
Setiap saya menulis status tentu saja menginginkan respons dari orang lain, saya
akan senang kalau pemikiran saya ditanggapi oleh orang lain. Dan saya senang
kalau respons yang masuk itu menggunakan ungkapan yang lucu-lucu. Itu
merupakan hiburan tersendiri dan merasa tidak sendiri, ternyata ada orang yang
memperhatikan kita walau sebatas status pendek. Karena pada dasarnya seseorang
pasti ingin selalu saling memperhatikan.
Saya tidak bisa menceritakan kalau menulis di jejaring sosial yang lain karena
saya hanya menggunakan facebook.

P: Selain status anda bisa menulis cerita atau gambar di wall (dinding) lain. Apa
yang anda rasakan ketika ada menulis /memposting sesuatu? Berupa apa
biasanya?
I: Karena saya mengelola komunitas yang dasarnya menggunakan Basa Jawa saya
secara rutin selalu mengeluarkan gambar dengan keterangan sederhana.
Tujuannya untuk membagi pengetahuan dengan orang lain dengan cara sederhana.
Sewaktu memposting gambar itu tentu saja saya punya harapan untuk bisa
menambah wawasan dan pengetahuan kepada orang lain terutama di komunitas
saya. Selain itu dengan status singkat, ungkapan ringan, yang lucu juga membantu
untuk membuat senang kembali berbahasa Jawa. Guyon tapi mengena. Mengibur
sekaligus memberi pengetahuan. Dan sampai saat ini hal itu merupakan cara
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ampuh untuk berkomunikasi dengan teman-teman di komunitas bahkan dengan
orang lain. Dalam komunitas saya juga mencoba memilah mana yang baik dan
tidak demi kelancaran komunikasi dan keberlangsungan komunitas. Biar akur dan
tidak ada saling menyinggung atau melukai.
Yang seneng ndagel ya dipersilakan ngelucu, yang seneng gambar lucu-lucu bisa
posting gambar. Apa saja boleh asal tidak keluar dari pakem yang sudah
ditentukan pengelola.

P: mengapa bahasa Jawa?
I: Karena saya orang Yogya dan menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu
dan keseharian. Saya dan beberapa teman prihatin karena kemajuan jaman
ternyata melupakan sejarah. Bahasa Indonesia saja sudah tidak dengan baik dan
benar penggunaannya apa lagi bahasa daerah. Dan bahasa Daerah hanya diajarkan
sebagai pelajaran lokal di Jawa tengah dan Jawa timur, itu pun hanya sampai SMP
dan tidak disemua sekolah. Mungkin karena itu banyak anak muda tidak mengerti
bahasa Jawa dan keragaman budaya Jawa. Hmm... jadi seperti orang asing di
rumahnya sendiri.

P: Harapan para pengurus komunitas Japemethe?
I: Kami berharap dengan masih adanya yang tua-tua ini, dan dengan pengetahuan
jawa serta nostalgia Jawa khususnya Yogya, anak muda yang bergabung dan
tertarik bisa kembali jadi orang Jawa yang utuh dan tahu tentang rumahnya.
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P: Ada yang dilakukan untuk memperkuat komunitas?
I: Tim pengelola biasa mengadakan temu kangen. Untuk reuni yang tua-tua dan
kenalan dengan yang muda-muda. Kotanya pindah-pindah. Kadang di Jakarta,
kadang di Jogja.

P: Apa yang biasa dilakukan ketika temu kangen?
I: Nongkrong, mbak... bagi – bagi cerita. Kangen – kangenan. Nostalgia jaman di
Yogya. Ketawa bareng sambil makan bareng. Gergeran tur gayeng biasanya...
(tertawa)

P: bahasa yang di gunakan ketika temu kangen?
I: Bahasa Jawa. Dari ngoko sampai krama. Dan basa gaul kita. Prokem tidak
tertinggal.

P: Biaya temu kangen?
I: Beberapa yang sudah sukses menjadi donor. Biasanya urunan atau patungan.

P: Jadi menurut Anda, apa fungsi aplikasi status dan posting di fb? (alat
komunikasi atau apa?
I: 100% sarana untuk berkomunikasi

P: Karena pada akhirnya dengan sebaris kata kata dalam status bisa terjadi
mobilisasi massa).
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I: Saya sarankan kepada orang-orang jangan sembarangan menulis status yang
sifatnya memecah belah, karena ini adalah forum terbuka siapa saja bisa
mengakses. Jadi bijaksanalah dalam menulis status. Kita harus menjadi manusia
yang bertanggung jawab dalam melontarkan kalimat-kalimat di status facebook.

P: Kemudian, berbicara mengenai teman, anda ingat berapa jumlah teman dalam
account anda? Apakah anda kenal semua dan sering berkomunikasi dengan
mereka? Ketika anda akan meng ’approve’ seseorang, apakah anda memiliki
pertimbangan tertentu?
I: Teman saya di facebook sekitar 1000 lebih tidak semua selalu berkomunikasi
karena tidak mengenal secara pribadi, bahkan sering lupa apakah nama ini sudah
berteman. Hanya beberapa orang saja yang rutin berkomunikasi. Dalam mengapprove seseorang saya pasti melihat dulu latarbelakangnya. Dia jujur memasang
foto dirinya tidak, kalau tidak terbuka saya ignore karena bagi saya kalau mau
berteman ya saling terbuka dan jujur. Kalau sudah terlanjur tapi kemudian hari
aneh-aneh ya saya remove.

P: Jadi dengan siapa anda lebih sering berkomunikasi (menulis di wall mereka,
misalnya?)
I: Jarang berkomunikasi melalui wall, paling ucapan ulang tahun saja. Kalau hal
yang sifatnya pribadi ya melalui inbox.
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P: (Nah semua ini tadi kan berhubungan dengan hal-hal pribadi ya, sekarang yang
berhubungan dengan kelompok/group dan ruang yang lebih luas dalam lingkup
kota jogja ini). Pernah berapa lama anda tinggal di Jogja?
I: Saya tinggal di Jogja sejak lahir tahun 1954 sampai tahun 1981, sesudah selesai
kuliah saya pindah ke Jakarta karena bekerja di Jakarta.

P: Menurut Anda apakah sebuah ruang? Waktu? (ruang dan waktu)
I: Ini pertanyaan yang agak filosofis saya sulit menjawabnya. Menurut saya ruang
dan waktu adalah tempat di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain

P: Menurut pengamatan Anda, dengan adanya ketersediaan internet yang semakin
murah (serta kontennya seperti search engine (yahoo, google), blog, jejaring sosial
(facebook dan ‘teman-temannya’), apa dan bagaimana saja perubahan yang terjadi
dengan ruang ruang di jogja?
I: Orang dengan mudah bisa mengakses tentang Jogja dari rumah dengan detil,
bangunan, peninggalan, pariwisata, kuliner dan lain-lain. Hal ini tidak bisa
dilakukan sebelum internet marak, Jogja semakin dekat dengan semua orang di
seluruh dunia, bagi yang berminat tinggal klik sampailah Jogja di depan Anda.

P: Apakah persepsi atau pandangan anda mengenai ruang dan waktu? Apakah arti
ruang dan waktu ikut berubah?
I: Tentu saja terjadi loncatan besar, dalam waktu bersamaan kita bisa berinteraksi
dengan orang lain yang jaraknya ribuan kilometer. Malahan internet bisa
menjadikan jauh dengan orang yang dekat dan dekat dengan orang yang jauh.
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P: Menurut Anda, sebagai warga Jogja (berinteraksi dengan warganya), bisa
diceritakan apa dan bagaimana rasanya berelasi antara anda dan teman-teman di
facebook dan teman-teman secara nyata?
I: Hampir sama, tapi biasanya mereka lebih ‘ganas’ menulis di facebook daripada
ketemu langsung, tetapi mereka rata-rata senang guyon baik di dunia nyata
maupun di dunia maya.

P: Bagaimana hubungan anda dengan teman atau saudara sebelum ada facebook,
friendster dsb? Bisa Anda ceritakan? Kemudian bagaimana setelah ada facebook?
I: Adanya facebook secara tidak terduga saya bisa menemukan teman dan saudara
yang puluhan tahun tidak ketemu. Bahkan menjadi lebih akrab dari sebelumnya.

P: Apakah anda ikut group atau kelompok dalam jejaring sosial yang anda ikuti
(facebook)? Bisa anda ceritakan? Mengapa ikut, bagaimana kok bisa ikut, dan apa
yang biasa anda lakukan di group tersebut? Apakah Anda ikut bergabung dengan
group yang ada hubungannya dengan kota anda (Jogja)?
I: Pertama ikut group diajak seorang teman ikut group dari teman-teman lulusan
Seni Rupa tapi tidak berkembang. Kemudian bersama beberapa teman membuat
group Japemethe, group terbuka yang menggunakan bahasa pengantar Basa Jawa.
Awalnya angotanya dari orang-orang yang pernah tinggal di Jogja tapi kemudian
siapa saja yang memahami basa Jawa.

P: Bagaimana anda menggambarkan pengalaman (berelasi) di ruang facebook dan
ketika anda bertatap muka (kopidarat). (perbedaan ketika online dan tidak online?)
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I: Kita akan terkejut kalau bertemu dengan seseorang di facebook dan di dunia
nyata hampir 90% beda sekali. ‘Keganasan” mereka dalam berkomentar di
facebook sangat berbeda dengan kenyataan. Mereka tampak malu-malu dan
kurang ‘Pede’. Mungkin facebook (dunia Maya) memang lebih cocok dengan
orang-orang yang tidak bisa berinteraksi langsung, jadi mereka akan tampak
sebagai ‘pemberani’ di facebook.

P: Pernah teleconference atau menggunakan YM atau skipe? Bagaimana anda
menggambarkan persamaan atau perbedaan dengan ketika nada bertemu secara
langsung?
I: Pernah tapi tidak sering, bahkan sekarang sudah mulai ditinggalkan temanteman semenjak BB marak. Seperti di facebook mereka lebih Nampak sebagai
‘pemberani’ kalau di dunia maya.

P: Bagaimana Anda menyikapi (perubahan) persepsi ruang ini?
I: Kita manfaatkan sebaik-baiknya teknologi ini untuk kepentingan positif
misalnya bisnis, ikatan persaudaraan, pertemanan dan tidak menggunakan untuk
kepentingan negative seperti meneror orang dan lain sebagainya.

P: Pada akhirnya, ini yang terakhir, mas Iwan, menurut anda apakah keberadaan
internet kemudian jejaring sosial seperti facebook dan group di dalamnya merubah
ruang dan waktu di Jogja? Apakah dan siapakah orang Jogja kalau dilihat dari fb
atau group Anda? Bisa Anda ceritakan?
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I: Ya tentu saja kami semakin dekat dengan orang-orang yang tadinya tidak di
kenal, bukan dengan orang Jogja saja melainkan dengan orang-orang di seluruh
dunia yang bisa menggunakan Basa Jawa atau pernah tinggal di Jogja.
Hmmm... Menurut saya orang Jogja adalah orang yang senang dengan humor,
mereka mengungkapkan sesuatu dengan lucu bahkan sering saru. Hampir tidak
pernah kami saling marah dalam berolok-olok sesuatu topik yang dibicarakan.
Balas-membalas komentar dengan cerdas dan rata-rata mereka saru tapi tidak
jorok dan kampungan tapi malah menggelikan (konon humor yang dibumbui
porno adalah humor yang tingkatannya paling rendah). Ini merupakan salah satu
istimewanya orang-orang di group saya (Japemethe dan Jogja), dan inilah yang
selalu membuat kami saling kangen dengan suasana Jogja.
Saya rasa jawaban saya seperti itu mbak, kalau ada yang tidak memuaskan mohon
maaf. ..... Mbak, mangga dipun unjuk, punika sakwontenipun lo nggih... (Mbak,
silakan diminum, seadanya lho ya....)

P: Nggih mas, maturnuwun. (ya mas, terima kasih). Terima kasih juga waktunya
mas.
I: Sama-sama, mumpung saya di Jogja juga to mbak. Nah itu Ina selesai pijet,
silakan lanjut...

P : Mbak Ina... Maaf, sudah selesai pijetnya? Saya boleh tanya-tanya tentang
komputer dan internet?
I2: Sudah... Monggo, tapi, aku sedikit aja ya... isin, mbak... he he
P: Njih, mbak. Sedikit saja. Mbak kapan kenal komputer dan internet?
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I2: Wah, lupa. Sudah lama. Kira-kira tahun 1992. Itu juga cuman buat ngetik sama
buka email.

P: Mbak, kalau sekarang, anda pakai tidak?
I2: Pakai. Buat kerja sama facebook-an.

P: Nah, kebetulan mbak punya fb. Apa yang mbak bayangkan ketika mau buka fb?
I2: hmmm.... ceritanya lucu... dulu awal-awal hebohnya dibuatkan sama anak...
trus berdua sama-sama lupa password. Trus lama, diem-diem aja, sampai dimita
bikin lagi sama teman karena mau reunian, biar gampang kordinasi katanya. Trus
bikin lagi. Habis itu di undang ikut japemethe sama temen-temen. Eh, ada mas
Iwan juga ternyata.

P: wah, seru ya, mbak... Mbak, apa yang anda rasakan ketika anda di dalam grup?
Nyaman tidak dengan teman-teman? Enak mana, ketemu di grup atau langsung?
I2: Apa ya ... Ketemu teman lama. ... bisa ketemu lagi walaupun jauh. ... ya kalau
dibilang nyaman ya lebih nyaman kalau bisa ngobrol dengan teman yang jauh
bahkan bisa ketemu teman yang lama gak ketemu. Apalagi ketemu yang sama sama bisa bahasa Jawa trus wong Jogja sekalian. Kadang kayak lagi ketemuan di
rumah terus bisa kangen - kangenan cerita tentang Jogja yang bisa membuat
kangen ketemu. ... Jadi dengan ngobrol jadi pengen ketemuan kopi darat gitu.

P: Mbak, sering membuat status di wall? Bahasa apa yang sering mbak gunakan
ketika membuat status? Kenapa?
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I2: Lumayan sering. Pakai bahasa Indonesia, seringnya Jawa, kadang campur
Jawa sama Indonesia. Karena saya orang Indonesia tapi aslinya dari daerah yang
memakai bahasa Jawa, jadi dua-duanya saya pakai. Kalau pas teman yang mau
komen bisa bahasa Jawa ya langsung kayak ngobrol dipasar gitu, tapi teman yang
bukan orang jawa tetap bisa komen pakai bahasa Indonesia.
(hp mbak Ina, berbunyi...... ) Maaf, tak angkat dulu... dari anak.
P: Iya, silakan, mbak ....
...
I2: Mbak, iki aku harus jemput anak di tugu (stasiun). Gimana?
P: Ya, mbak. Tidak apa-apa. Sementara cukup.
I2: Kalau masih ada yang mau ditanya, mampir rumah lagi saja. Saya masih
empat atau lima hari. Maaf, saya tinggal...
P: Trima kasih, mbak.
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Transkripsi Wawancara 2
Pewawancara (P)
: Monica Maria W. S.
Informan
: Setiawan Aji aka Muklas
Pekerjaan
: Anggota aktif Grup Japemethe
Tanggal wawancara : 26 November 2011
P: Trimakasih ya mas, sudah mau datang. Piye kabare? (bagaimana kabarnya?)
I: Sami-sami mbakyu. Aku apik. Piye-piye...
P: Aku mau tanya-tanya tentang Japemethe, masih aktif to?
I: Yoi... pun mangga badhe tanglet punapa..
P: Mas, bisa menceritakan pengalaman bisa mengenal perangkat computer dan
internet?
I: Perangkat komputer kukenal waktu sma telat banget ya, dos dan ws waktu itu.
Pada awal kuliah aku pun masih pakai mesin ketik tuk garap tugas. Baru di tahun
ke dua aku mulai belajar dan beli komputer built up. Waktu itu semkain lancar
menggunakan komputer terutama untuk mengetik. Semester 2 ada dua kawan yg
kerja di warnet nah sering ngikut mereka jaga warnet, numpang ngenet gratis cari
bokep (he he he) dan bahan kuliah, sampai hampir 2 tahun ikut numpang ngenet.
(uenak, mbak... he he)

P: Trus, sejak kapan Anda ‘dekat ‘ dengan teknologi ini? Komputer dan internet.
I: Komputer.... hmmm 2002, internet ya bersamaan dg itu yaks.. setelahnya
pernah beli modem guede itu tahun berapa ya 2005 atau 2006. Trus 2004 sering
makai internet kantor dengan dial up pakai indosat gitu. Karena tugasnya ngecek
email... (tapi sambil plus plus... hehehehe
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P: Nah, plus plus itu apa hayo? Kemudian berkaitan dengan internet, dapatkah
Anda ceritakan apa yang anda ambil dari teknologi ini?
I: he he... Bagiku internet membuka mata, menambah cakrawala, dan
mendekatkan kanca dan saudara. Plus plus nya ya gratisan bokep ha ha ha....
bercanda loh yu (mbakyu, sebutan untuk mbak atau kakak perempuan)

P: Iya juga gak apa-apa, mas. Nah, dari beberapa situs jejaring sosial yang anda
miliki, jika kita menengok ke facebook, dapatkah anda ceritakan pengalaman
Anda ber-facebook?
I: Facebook dibuat semenjak 2009 kali ya.... Seingatku beberapa hari setelah sang
teroris itu di hukum mati. Sebelumnya pakai friendster yaks.... lalu belajar dengan
muka buku, nah disitu menemukan keasikan tersendiri, mulai dari sekedar share
foto, cari teman baru dan menemukan hiburan....

P: Trus dengan punya account, apa yang dipikirkan atau anda bayangkan ketika
mau mengaksesnya?
I: Ya aku sih memikirkan fb benar-benar untuk senang-senang saja, saling
menghina dan menhinakan, karena pasti semua orang punya batas antara dunia
maya dengan dunia nyata sehingga di muka buku tentu bukan gambaran orang yg
senyatanya di keseharian

P: Ketika anda sudah sering masuk facebook anda, apa yang ada dalam benak
anda? Perasaan?
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I: Benak saya ah ternyata anggapan mengenai maya dan nyata itu sudah mulai
tipis, sehingga kadang orang menilai apa yag ada di kata dan pikiran, dari status
dan gambar yang diunggah. Tetapi dalam benak merekatkan membuka fb adalah
benar, jadi hiburane

P: Dalam facebook ada aplikasi status yang bisa mengundang respond orang lain
(baca: teman). Menurut Anda apa guna/pentingnya aplikasi ini bagi anda?
I: Ya berguna untuk saling merespon, atau menerka pikiran orang dan apa ya
mencerca, menyukai dan setuju dengan status yang ditulis serta bertanya jika
ingin tahu lebih dalam, jadi status semacam pintu....

P: Selain status anda bisa menulis di wall (dinding). Apa yang anda rasakan ketika
ada menulis /memposting sesuatu? Berupa apa biasanya?
I: Ya kadang hanya kata dan kalimat yang melintas saja seketika biar tak lupa,
atau melalui mata dan telinga melihat sesuatu ya langsung saja dituangkan di
status. Tentu agar tak lupa, bagi saaya sendiri.

P: Jadi menurut Anda, apa fungsi aplikasi status dan posting di fb? (alat
komunikasi atau apa?)
I: Apa ya semacam mengira-ira apa yg sedang dipikirkan orang... sok menebak,
dan kadang lebih banyak terjebak. Bisa jadi menjadi pembuka komunikasi karena
kadang gak selalu on topik kadang oot sering juga kok
P: Dalam membuat status, bahasa apa yang sering anda gunakan? Mengapa?
I: Jawa dung...., bagiku jawa lebih ekspreesif.
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P: Kemudian, berbicara mengenai teman, anda ingat berapa jumlah teman dalam
account anda? Apakah anda kenal semua dan sering berkomunikasi dengan
mereka? Ketika anda akan meng ’approve’ seseorang, apakah anda memiliki
pertimbangan tertentu?
I: Kebanyakan kenal, temanya teman tapinya hanya setengahnya yg pernah
bertemu muka, yang lain bertemu muka karena fb juga ada. Dan sepertiganya
ndak kenal. Dulu sih mengapprove semua yg meminta pertemanan karena masak
ya orang mengajak berteman di tolak bukankah hidup itu mencari kawan. Tetapi
ketika penuh dan sering nyetatus saru tur kurang ajar, aku agak selektif. Anakanak tetanggaku yg masih sekolah gak mau kuapproove, orang yang gak kukenal
setelah tak liat profilnya ya hanya ku not know aja.

P: Jadi dengan siapa anda lebih sering berkomunikasi (menulis di wall mereka,
misalnya?)
I: Teman, ketika ultah, atau nyenggol ketika ada difoto, atau paling sering sekedar
untuk nyek-nyekan atau ejekan...

P: Mas muklas sendiri sudah berapa lama anda tinggal di Jogja?
I: Luama, mbak... Saya lahir di Jogja tepatnya bantul, mulai kenal jogja yang
kotanya sejak SMA.
P: Kalau menurut Anda apakah sebuah ruang? Waktu? (ruang dan waktu), mas?
I: Ruang melingkupi, waktu menandai
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P: Menurut pengamatan Anda, dengan adanya ketersediaan internet yang semakin
murah (serta kontennya seperti search engine (yahoo, google), blog, jejaring
sosial (facebook dan ‘teman-temannya’), apa dan bagaimana saja perubahan yang
terjadi dengan ruang-ruang di jogja?
I: Kadangkala internet menggerakkan orang, memudahkan pertemuan, dan
menegaskan kelompok yang memadati ruang-ruang kota Yogya, apalagi sejak
banyaknya tempat nongkrong yang menyediakan fasilitas gratisan internet asal
beli minum dan makan. ...Berarti sakjane ora gratis yo, yu, bonus,.. he he (berarti
sebenarnya tidak gratis ya, tetapi bonus).

P: he he... iya, juga ya... Nah, apakah persepsi mengenai ruang dan waktu ikut
berubah?
I: Persepsi ruang bertambah, berubah ya mendekatkan yg maya menjadi nyata
walau tak meninggalkan bau. Persepsi waktu, mempercepat kali ya, maksudnya
gimana ya bingung juga. Hmmm waktu itu menjadi lebih cepat karena informasi
bisa didapat dengan cepat.

P: Menurut Anda, sebagai warga, bisa diceritakan tidak: apa dan bagaimana
rasanya berelasi antara anda dan teman-teman di facebook dan teman-teman
secara nyata? Bagaimana hubungan anda dengan teman atau saudara sebelum ada
facebook, friendster dsb? Bisa Anda ceritakan? Kemudian bagaimana setelah ada
facebook?
I: Hubunganya hmm...... kalau dulu harus bertemu muka untuk bertegur sapa kini
cukup diwakili dengan emoticon aja... bagi ku sih tak merubah hubungan teman.
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Teman tetep teman gak kemudian menjadi istri atau pacar lhoooooo... intensitas
aja sih yg kadang bertambah di dalam menyapa dan bertanya kabar.

P: Apakah anda ikut group atau kelompok dalam jejaring sosial (facebook)? Bisa
anda ceritakan? Mengapa ikut, bagaimana kok bisa ikut, dan apa yang biasa anda
lakukan di group tersebut? Apakah Anda ikut bergabung dengan group yang ada
hubungannya dengan kota anda (Jogja)?
I: Aku tu ikut grup, hmmm .... beberapa terutama karena di invite, grup sesekolah, kerja, dan grup yg lain. Ya sekedar mendulang dan membagi informasi.
Grup kota Yogya beberapa ikut sih. Ya karena awalnya studi soal kota, aku sangat
tertarik dengan Jogja dan keJogjaanya

P: Mas, Anda kan ikut Japemethe, kok mau ikut japemethe? Apakah ada manfaat
ikut grup ini sebagai orang yang mengerti akan kota Yogya dan dapat berbahasa
Jawa? Apakah anda aktif berdalam grup? Mengapa?
I: Mengapa..... apa ya.....awalnya tertarik karena walikan nya. Unik, sudah jarang
yang bisa. Manfaat pasti, selain karena pertemanan, pengetahuan mengenai
khasanah berbahasa Jawa cukup meningkat. Terutama walikan dan kenal sejarah
serta kanca yang peduli tentang Jogja dan khasanah berbahasa. Hmmm, ... apa
ya... Ini membuat saya aktif.. tuk coment dan kirim gambar yg kira-kira, menarik,
lucu dan cukup diminati untuk bahan obrolan
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P: Lalu bagaimana Anda menggambarkan pengalaman (berelasi) di ruang
facebook dan ketika Anda bertatap muka (kopidarat). (perbedaan ketika online
dan tidak online?) .
I: dalam fb dan grup kadang hubungannya lebih setara antara tua dan muda
sementara kalau di dunia nyata tentu berbeda ada ungah ungguh dan subo sito...
Kalu sudah dekat kadang ya tetep mereka ndak papa dan cukup biasa kalau tetep
pake bahasa setara....

P: Mas pernah teleconference menggunakan YM atau skipe?) bagaimana Anda
menggambarkan persamaan atau perbedaan dengan ketika nada bertemu secara
langsung?
I: Bertemu di layar kaca tentu berbeda dengan pertemuan di layar mata, bisa di
raba dan dibaui sehingga bertemu muka itu ada nafas yang berbau, ada kulit yang
bertemu dan ada rasa yang bertaut

P: Lalu, bagaimana Anda menyikapi (perubahan) persepsi ruang ini?
I: Mempertegas batas antara nyata dan maya.... menyadari bahwa maya adalah
pintu untuk menjadi nyata

P: Terakhir ni, mas... menurut anda apakah keberadaan internet kemudian jejaring
sosial seperti facebook dan group di dalamnya merubah ruang dan waktu di Jogja?
Trus menurut Anda, apakah dan siapakah orang Jogja kalau dilihat dari fb atau
group anda? Bisa Anda ceritakan?
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I: Merubah ruang waktu di Jogja.... hmmmm aku ndak begitu paham
pertanyaannya. Tapi kalau dilihat memang iya juga sih. Beberapa orang belum
pernah bertemu namun intensif bercerita dan berdiskusi, atau berbagi kesukaan...
seakan-akan sudah bertemu dinyata... dan rasa cocok karena ada ke-Jogjaan. Arif,
Sumobagor, Andi Novi mereka cukup aktif membuat ruang dan waktu di Jogja
menjadi abadi nan jaya walaupun kita tidak dikota yang sama bahkan tidak di
Jogja. Orang Jogja ya yang pernah di Jogja, yang masih terbawa Jogja yang
kangen Jogja dan di fb nya masih nyerempet-nyerempet Jogja.

P: Oke, mas... sudah, terima kasih ya...
I: Sami-sami, nanti kalau masih butuh, aku bisa ditanya-tanya lagi.
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Transkripsi Wawancara 3
Pewawancara (P)
: Monica Maria W. S.
Informan
: Agus Kamsek
Pekerjaan
: Anggota aktif Grup Japemethe
Tanggal wawancara : 8 Maret 2011
P: Pak, bisa menceritakan pengalaman bisa mengenal perangkat computer dan
internet? Trus, sejak kapan Anda ‘dekat ‘ dengan teknologi ini? Komputer dan
internet.
I: Dulu ya belum ada kalau mau kerja, kerjaan saya kan bikin desain, ya pakai
rugos. Lama baru pakai komputer. Ini juga belajar sendiri. Gak ada yang ngajari.
Trus setelah di Tembi jadi sering pakai komputer dan internet.

P: Kemudian berkaitan dengan internet, dapatkah Anda ceritakan apa yang anda
ambil dari teknologi ini?
I: Kalau saya ya buat mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan. Kan
gampang dapat berita dan cepat, murah karena sekalian pas dikantor. Yang lain ya
buat lihat-lihat gambar. Kerjaan saya kan gak jauh-jauh dari gambar.

P: Begitu ya ... Nah, dari beberapa situs jejaring sosial yang anda miliki, jika kita
menengok ke facebook, dapatkah Anda ceritakan pengalaman Anda ber-facebook?
I: Awalnya saya ndak nemu keasikan tersendiri, cuma sekedar share foto, cari
teman baru dan menemukan hiburan... Lama-lama nemu juga kok asiknya... buat
bercandaan dan ketemu teman lama.

P: Apa yang anda pikirkan di awal ketika mau buka fb?
I: Awal? Ora ana ki (tidak memikirkan apa-apa), ya cuma mau buka saja.
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P: Ketika anda sudah sering menggunakan facebook anda, apa yang ada dalam
benak anda? Seperti selak pengen ketemu teman misalnya atau apa gitu.
I: ya, ya lebih kurang kayak gitu... karena facebook untuk di teman-teman saya,
itu emang ana istilahe kaya kangen itu memang iya. Satu kangen komenkomennya, dua karena memang kita itu berjauhan sih ya... Nggak Cuma di Jogja
ada yang di Jakarta, Semarang, Surabaya dll... jadi ya rasa kangen tetap ada.

P: Dalam facebook ada aplikasi status yang bisa mengundang respond orang lain
(baca: teman). Menurut Anda apa guna/pentingnya aplikasi ini bagi anda?
I: Ya berguna untuk saling merespon, tapi kalau nulis aku ngga ngarepin direspon
tapi sing ngrespon malah akeh... ya seneng sih, seneng, ana tanggapane gitu.

P: Selain status anda bisa menulis di wall (dinding). Apa yang anda rasakan ketika
ada menulis /memposting sesuatu? Berupa apa biasanya?
I: Biasanya nulis di wall temen, guyon, tanya apa kabar, piye kabare... Kalau di
wall sendiri sering gambar-gambar. Gambar tak edit-edit, tak buat lucu.
Kebanyakan ya gambar yang ada hubungannya dengan Jogja atau saya
hubungkan. Kan biar yang lihat tahu. Yang bukan dari Jogja juga jadi tahu dengan
cepat. Aku kan orang iklan jadi banyak gambar ya editan dari iklan. Khususnya
iklan-iklan jaman dulu, atau iklan yang ada bahasa Jawanya tp tak uthik-uthik, tak
edit lah.

P: Kalau begitu, menurut Anda, apa fungsi aplikasi status dan posting di fb? (alat
komunikasi atau apa?)
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I: ya tukar-tukaran informasi saja kalau saya. Aku tahu apa aku kasih, yang lain
tahu apa tak ambil aku jadi tahu.
P: Dalam membuat status, bahasa apa yang sering anda gunakan? Mengapa?
I: Seringnya bahasa Jawa, ben gayeng mbak... karena saya orang Jawa, ya bahasa
Jawa luwih enak dipakai. Tapi sering juga tak campur bahasa Indonesia juga.

P: Kemudian, berbicara mengenai teman, anda ingat berapa jumlah teman dalam
account anda? Apakah anda kenal semua dan sering berkomunikasi dengan
mereka? Ketika anda akan meng ’approve’ seseorang, apakah Anda memiliki
pertimbangan tertentu?
I: wah, ra tau ngetung, ngga perha tak hitung. Kalau add trus aku kenal ya tak oke,
nek ra kenal rupane ya saya diamkan. Tapi kebanyakan kenal.

P: Jadi dengan siapa anda lebih sering berkomunikasi (menulis di wall mereka,
misalnya?)
I: Teman, mbak. Asli, mbak... Saya suka guyon (bercanda), mbak ... dan senang
menggambar, jadi ya ini menyenangkan sekaligus menjadi sebuah kesempatan
buat saya untuk berbagi hal yang membuat orang sejenak bersantai tapi tetep
kelihatan Jogjane. Masak kalau kerja sudah serius bergaul dengan teman harus
serius juga.

P: Oke, Pak... Nah, menurut pengamatan Anda, dengan adanya ketersediaan
internet yang semakin murah (serta kontennya seperti search engine (yahoo,
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google), blog, jejaring sosial (facebook dan ‘teman-temannya’), apa dan
bagaimana saja perubahan yang terjadi dengan ruang-ruang di jogja?
I: ya berubah, mbak... Dulu kalau ngumpul-ngumpul itu ada omongannya,
ngobrol gitu maksudnya... sekarang kan isinya kalau ngumpul ya diem-dieman
tapi jempole gerak-gerak terus... disambi senyam-senyum dewe...

P: Iya ya, Pak. Nah, apakah persepsi mengenai ruang dan waktu ikut berubah?
I: pandangan saya terhadap ruang ya berubah sekarang.... waktu dan ruang kok
seperti gak ada sing adoh, jauh jadi dekat, dulu sms sekarang bisa lihat-lihatan
sambil langsung ngobrol, ya to, mbak...

P: Pak, bagaimana hubungan anda dengan teman atau saudara sebelum ada
facebook, friendster dsb? Bisa Anda ceritakan? Kemudian bagaimana setelah ada
facebook?
I: Lah kalau dulu harus ketemu baru bisa say hello, paling banter sms atau telp...
sekarang bisa lewat status to... bisa kata-kata, bisa gambar dan lebih murah untuk
bisa saling tukar kabar. Nanti kalau sudah ada waktu dijadwal trus kumpul baren
alias kopi darat gitu.

P: oke, pak. Bapak ikut group atau kelompok dalam jejaring sosial (facebook)?
Bisa anda ceritakan?
I: Ikut, ya diundang kanca-kanca. Diajak teman-teman. Aku ya mau-mau aja yang
penting bisa mnyalurkan hobi nggambar sambil guyon. Salah satunya Japemethe.
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P: Pak, Anda kan ikut Japemethe, kok mau ikut japemethe? Apakah ada manfaat
ikut grup ini sebagai orang yang mengerti akan kota Yogya dan dapat berbahasa
Jawa? Apakah anda aktif berdalam grup? Mengapa?
I: ya itu tadi, bisa menyalurkan hobi. Saya biasanya posting gambar yang tak edit.
Isinya candan ala Jogja. Pokoknya biar bisa guyon, ben ora stress. Biasanya
gambar banci. Ada teman saya yang takut setengah mati sama banci, tapi
senengnya posting gambar editan banci, ngono...

P: Lalu bagaimana Anda menggambarkan pengalaman (berelasi) di ruang
facebook dan ketika anda bertatap muka (kopidarat). (perbedaan ketika online dan
tidak online?) .
I: Asik-asik aja. Ya seperti saya bilang tadi, ada yang sok-sokkan. Tidak jadi
dirinya sendiri. Tapi banyak juga yang tetap seperti keseharian kalau pas ketemu
langsung, baik cara bicara, cara candanya...

P: Pak pernah teleconference menggunakan YM atau skipe?) bagaimana Anda
menggambarkan persamaan atau perbedaan dengan ketika nada bertemu secara
langsung?
I: nek enak ya enak ketemu langsung. Tapi kalau bisa ngobrol jarak jauh trus bisa
lihat wajahnya buat saya cukp ngobati kangen sebentar sampai ada waktu bisa
ketemu langsung.

P: Terakhir ni, Pak... menurut anda apakah keberadaan internet kemudian jejaring
sosial seperti facebook dan group di dalamnya merubah ruang dan waktu di jogja?
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Trus menurut Anda, apakah dan siapakah orang Jogja kalau dilihat dari fb atau
group anda? Bisa Anda ceritakan?
I: Bisa dibilang begitu. Mungkin buat orang yang pernah di Jogja trus sekarang
sudah tidak di Jogja, kalau ngumpul dengan sesama yang pernah di Jogja atau
orang Jogja lewat fb khususnya Japemethe pasti terasa, terasa seperti sedang
berada di Jogja dengan candaan dan obrolan kanca-kancanya. Biasanya yang ada
di grup ya isinya orang asli Jogja atau yang pernah di Jogja trus gak bisa lupa
sama Jogja, sudah tidak di Jogja tapi tetap ngakunya orang Jogja nggak mau dicap
bukan orang Jogja trus gabung di grup... juga menurut kacamata Japemethe,
banyak anggota bukan asli Jogja, dia Cuma ingin diakui sebagai orang Jogja
dengan masuk grup. Mungkin dia dulu ingin sampai ke Jogja tapi gak jadi, mau
sekolah ke Jogja tapi ora sida... Tapi yang lebih kentel rasa Jogjanya ya yang asli
Jogja tapi karena kerja atau apa harus tidak di Jogja
P: Wah, luar biasa ya Pak. Menyenangkan ya?
I: Ya, mbak... hiburan tapi ora ninggal asal. ... Gimana? Cukup informasinya?
P: Sementara cukup, pak. Terima kasih. Matur nuwun.
I: Nggih... Sukses ya mbak...
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ARTI KATA/TERJEMAHAN
I.

PANGGONAN KANG WIS ORA KOCAP NENG JOGJA
Tempat di Jogja yang sudah tidak pernah dibicarakan.

Tempat-tempat di Jogja yang sudah tidak pernah dibicarakan, yang sudah hilang
tandanya atau sudah tidak ada lagi bentuknya.


Taman lalu lintas, dulu ada di Alun-alun Selatan, untuk mengajari anakanak kecil supaya tertib berlalu-lintas.



Taman unggas, dulu ada di Alun-alun Utara, dibuat oleh Dinas Peternakan.



Air Mancur di tengah perempatan Kantor Pos pusat.



Pasar Shoping (Shoping center)



Penjual Es terkenal di jalan Senopati, Amat Kasri



Rumah makan Liem di pojok Sayidan, Jagalan.



Yu Mul Pakualaman (Rumah Makan)



Toko sekaligus Rumah Makan Bu Noto



Lapangan PSIM



BPM: sekarang dibuka untuk SPBU di jalan Argolobang.



Los Bunder, bengkel PJKA timur stasiun Lempuyangan, anak -anak
jaman dulu sering mengumpulkan batu api, yaitu batu yang kalau dipukulpukulkan atau digesekkan dapat mengeluarkan/memercikan api.



Pabrik paku di Klitren Kidul, sekarang jalan dr. Wahidin.



Langen Sari, taman yang ada kolamnya di daerah Pengok Utara.



Radio Umum, Radionya masih tapi sudah tidak ada siaran, letaknya di
jalan Pengok, Selatan Kantor Pos.



Bioskop Rahayu, Pabrik Limun Hercules.
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Toko Buku Taman Pustaka Kristen, sekarang jadi Galeria Mall.

Mari silakan ditambah ...
Lik Wah ini sudah saya pindah di Docs., diteruskan disini ...

II.

APA SING KEPENGIN DIPARANI NEK DOLAN JOGJA...?
Apa yang ingin dikunjungi jika main ke Jogja ... ?

Mas Agus Bakrie Sudharnoko menulis:
Kalau aku jelas SGPC (Sego Pecel = Nasi Pecel (sayur yang direbus dihidangkan
dengan bumbu kacang) bu Wiryo, sekalian ingin membayar hutang ketika dulu
ada yang lupa belum membayar ketika makan.

III.

DODOLAN KANG WIS ORA KOCAP
Penjual yang sudah tidak dibicarakan lagi (karena sudah jarang / tidak ada)


Penjual es puter dengan menggunakan pikulan/dengan cara dipikul dan
dipenuhi dengan gelas yang bagus-bagus.



Penggeng Eyem dari Klaten, kalau datang antara jam 8 atau 9 pagi, yang
membuat rindu adalah nasi Langgi dan agar-agar merah putih.



Penjual Bak Pao yang kalau menjajakannya sambil teriak Pooooooooooo...



Es tape, kelapa muda yang esnya diserut.



Jamu Gandring tahun 70an, sekarang sudah tidak ada.



Tape ketan.



Lemper atau Lumpia, gantinya penjaja dengan tenongan seperti ibu-ibu
Trubus.



Mari silakan anda teruskan.
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Dari unggahan di atas, ada 128 komentar berbalas. Berikut beberapa
bagiannya.
Elia Indargo Es serut dengan tape itu dulu mangkalnya di Gondomanan antara
garasi bis Langen Mulyo. Setiap pagi banyak yang sedang nyerut es batunya.
Indra Wahyudi Endra Djarwa Di Bintaran juga ada, kalau dulu ada es di timur
Karta Pustaka yang sekarang, sekarang sudah tidak ada. Kalau di pojok atau
ujung jalan Senapati, selatannya pom bensin ada es campur almarhum pak
Amat Kassrie, dulu rasanya enak sekali.
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja

Kliman, seorang transgender (waria) dulu

penjual bermacam -macam makanan dalam tenongan sekarang sudah tidak
jual, dulu menjajakan dagangannya disekitar jalan Taman Siswa. Orangnya
sekarang sudah tua. Panggilan kesayangannya mbak Susi ...
Indra Wahyudi Endra Djarwa Aku kok belum pernah ketemu ya, mas?
Sekarang makanan tradisional sudah ada dimana-mana di sepanjang jalan
Tamsis (Taman Siswa).
Wieke Soemantri Penjual onde-onde, galundeng, kue untir-untir (kue yang
dibentuk melintir), kue Moho, donat kampung, onde-onde ceplus (onde-onde
kecil) ... keliling kampung ... digotong – gotong ... waktu mencari pembeli
Marwan Ardiansyah Penjual lampu minyak tanah keliling ... sekarang sudah
tidak ada.

Rangsang Ibnu Santosa Pe pe tan ... tape jali (dulu kalau dengar suara ini,
hanya memanggil penjualnya keudian sembunyi).
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Paimin Keceng Penjual gulali

Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Penjual gule, tongseng keliling dengan dipikul,
sekarang juga sudah tidak ada ... waktu itu kalau beli ini sudah merupakan hal
mewah..
Wieke Soemantri Penjual dawet
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Dulu di Joyonegaran ada macam – macam
penjual keliling, dulu ada perempuan berkeliling dengan menggendong
tenongan jualan sayur brongkos (sayur santan berisi tahu, kacang tolo, labu
siam) dan kadang – kadang sayur lodeh, enak sekali.

IV.

NUMPAK SEPUR (NAIK KERETA)

By Narko Selaras Tours Jogja in JAPEMETHE (KOMUNITAS PENGGEMAR
BASA WALIKAN YOGYAKARTA)
Teringat jaman dulu ketika naik kereta api akan pergi ke Magelang.
Menghentikannya di jalan magelang/jenggotan di depan pabrik margorejo..
kepala kereta / lokomotifnya hitam legam menggunakan ketel uap.. gerbong
kayu tempat duduk kayu juga.. jika akan ke Bantuljuga begitu.. sekarang kalau
ingin pergi harus ke Ambarawa.. Bayarnya 5jt/kereta harus menyewa... siapa
yang mau menaikan aku ya..
Cerita dari pengunggah tentang pengalamannya ternyata mendapat banyak
cerita balasan yang menarik, diantaranya
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Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Wah lha kenapa lebih mahal daripada pergi ke
Singapore? Itu baru tidak rugi kalau rombongannya banyak, kalau sendiri ya
tinggal selamat.

Ketika Kereta masih seperti itu yang lokomotif menggunakan bahan bakar
kayu saya belum pernah naik yang jurusan Magelang atau Bantul apalagi
Jakarta. Yang sudah pernah naik yang jurusan Semarang lewat Solo Balapan.
Berangkatnya dari stasiun Lempunyangan.
Kalau mau pergi semalaman tidak dapat tidur membayangkan keburu pagi,
apalagi kalau mendengar suaranya kerata koooooook... tambah tidak dapat
tidur, kalau teringat kampungan sekali
Gara-gara naik kerata jurusan Semarang saya jadi tahu ada daerah yang
namanya Kalasan, Prambanan, Ceper, Delanggu, Klaten, Gundih dll seperti
pelajaran ilmu bumi sekolah rakyat (sekarang mata pelajaranGeografi)
Utiek Gagak Pranolo
Ketika jaman itu di Magelang keretanya lewat pecinan he he.. dari stasiun
poncol ke stasiun magelang kota.. dekat pasar maka keretanya pasti bunyi
jangan jajan . .. jangan jajan.. kooooook..kooooook..

Iwan Soetrisno Prawiraatmadja
Jaman karcis / tiket kereta bentuknya masih seperti kartu domino warnamya
hijau yang jurusan ke barat ada tulisan Jogja-JKT lewat SDU, bertahun - tahun
saya penasaran singkatan apa pikir saya itu pasti singkatan Sedayu, tapi apa
pentingnya Sedayu hanya dekat kok harus ditulis di karcis / tiket.

106

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Karena pensaran ketika pergi ke Jakarta saya tanya ke kondekturnya SDU itu
daerah dimana. Ternyata itu singkatan dari Sindanglaut persimpangan kereta
yang akan ke Bandung atau terus ke Jakarta. Walaaaaaah... Kenapa kok
singkatnya SDU, setelah diterangkan saya hanya tertawa dalam hati karena
bertahun - tahun tidak tahu..
Maman Arh Gara-gara naik kereta Jogja – Semarang tahun 1964 yang pertama
kali, samapi saat ini ada masalah yang saya masih bingung, yaitu arah mata
angin. Kalau kata orang Semarang arahnya barat, perasaan saya arahnya timur,
kalau arah selatan, perasaan saya utara, begitu jaga sebaliknya. Saya sudah
pernah ketika sholat diketawain oleh tante saya, sebabnya menghadap ke timur
harusnya kan ke barat. Setiap kali dengan teman saat ngobrol perihal arah mata
angin saya pasti berpikir dulu arah kebalikannya, kalau tidak sperti itu bisa
bingung sendiri. Sebabnya saya bingung begini: Naik kereta senel (Sepur Senel
sesungguhnya berasal dari kata Sneltrein atau kereta cepat. Dalam bahasa
Jawa, kata spoor yang berarti jalur, dikeliruartikan menjadi kereta.) Jogja –
Semarang dari stasiun tugu kan arahnya ke timur terus, baru belok ke utara
setelah melewati Solo, Tellawa, Kedungjati. Setelah itu baru arahnya kebarat
baru akhirnya masuk Semarang dari arah timur, tapi perasaan saya naik kereta
itu ketimur terus, tahu-tahu nglihat laut di selatan padahal laut Jawa pastinya di
utara.. Nah itulah yang membuat saya bingung arah mata angin di Semarang,
padahal saya tinggal di Semarang sekitar 6 tahun..

V.

PADHA BARANGE, BEDA SEBUTANE
SAMA BARANGNYA, BEDA PENYEBUTANNYA
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By

Iwan

Soetrisno

Prawiraatmadja

in

JAPEMETHE

(KOMUNITAS

PENGGEMAR BASA WALIKAN YOGYAKARTA)
Banyak istilah dalam bahasa Jawa untuk menyebutkan nama barang atau istilah
yang maksudnya sama tapi berbeda penyebutannya karena daerahnya juga
berbeda. Ada bahasa Jawa Jogja, Solo, Banyumasan, Semarangan, Jawa
Timuran dan lain-lainnya. Contohnya Jogja menyebut Pepaya : Tela Gantung
atau Kates, Solo : Gandul.
Silakan siapa yang memiliki koleksi istilah tadi . . . .

Contoh komentar yang muncul adalah seperti dibawah ini,
Tarsisius Wintoro Mbenikke (Semarang) artine memperbaiki, nek ning Jogja
Mbenikke Klambi (benik)
Iwan Soetrisno Prawiraatmadja Jogja - Solo: Sabuk-Setut, Balok-Blanggreng,
Rok-Sayak, Rantang-Rengkot

VI.

Gara-gara foto nasi gudhangan. Sumpah.. kangen sekali tahu-tahu muncul..
gara-gara up-load-an foto nasi gudhangan, rinduku menggebu-gebu..
lidahku kelu.. banyak sekali yang kurindukan Yogyakarta ku.. ya nasi
gudhangannya, ya gatot tiwul gethuk dan kue lapisnya, ya nasi brongkos
alkidnya, ya bakso bethesdanya, ya ayung-ayung dan bothoknya, ya
gembrot-e, ya lemper lega mara-nya, ya sangga buwanane, ya jadah dan
tempe tahu bacem-nya, ya soto lenthuk dan soto kadipironya, ya nasi sop
bayem sgpc-nya, ya es tomat-nya, ya jenang gempol-enya, belum lagi bakmi
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ketandannya, belum lagi capcay godhog pasar pathuk-nya, belum lagi
lumpia dan bakmi wungkusan trubus-nya, dbelum lagi bubur gudeg
yudonegaran-nya, belum lagi gudeg permata-nya, hmmmm tiada duanya..
lebih-lebih duduk slonjoran dibawah pohon sawo...

VII. Banyak kebiasaan-kebiasaan/hobi/kenakalan-kenakalan khas waktu kecil
yang kalo diingat-ingat membuat geli serasa ingin muntah, silakan yang
memiliki pengalaman tidak usah malu.. cerita disini.. contohnya:


Ketika kecil dulu kalo sedang ngupil sukanya saya lelet-leletkan ke
tembok...



Ada orang cantik di JM ketika masih kecil sukanya nginjak-injak
kotoran sapi yang setelah dibelah katanya hangat.. dan membikin
kakinya halus... wkwkwkw hoekk....

Antonius Didik kalau anak laki-laki belajar sepeda tidak berani diatas palangan
karena kalau terantuk sakit sekali bisa meringis sampai petang, dan biasanya
kaki dimasukkan ke bawah palangan .. supaya tidak terantuk .. .
Ina Trefina S Bugo HAHAHA iya kalau belajarnya pakai sepeda lai-laki
memang lebih susah.. kalau dibawah palangan miring tidak enak.. kalau diatas
palangan resiko ditanggung sendiri.. di jaman itu pada gigih belajarnya belajar
seadanya sepeda.. malah kalau sepedanya terpedo.. tidak dapat di-ser-dek..
meskipun banyak jatuhnya wkwkwk dulu sampai babak belur.. karena sepeda
yang tak pakai belaja terpedo..
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Antonius Didik iya mbak Ina kalau terpedo memang lebih susah karena kalau
ngerem terlalu kencang kemudian langsung berhenti biasanya langsung mau
jatuh. Terkadang jatuh juga..
Bambang Anggara Mas Iwan Soetrisno Prawiraatmadja, resep menyembuhkan
anyang-anyangan menggunakan karet.. sampai saat ini masih saya paki..
manjur sekali itu..
Urusan anjing kawin.. geli + kasihan.. karena kalau sudah nyambung susah
dipisah.. teman saya malah sampai mencipratkan abu panas di sambungannya..
anjingya melolong kepanasan..
Al Jhendro Sidarto Mas Bambang Anggara, itu resep tinggallannya leluhur..
hehehehehehe..
Bambang Anggara Mas Al Jhendro Sidarto, kalau mau lebih cepat.. pada
jempol yang dikareti diurapi dengan minyak kayu putih, minum air hangat
segelas.. kemudian tidur terlentang...; dijamin tidak sampai seperempat jam
sudah sembuh..
Tinoek Budiastuti halah kalau saya pernah meringis karena belajar sepeda lakilaki genjotnya meleset waduh.. pas alat kelamin saya kepentok palangan
sepeda.. saya dulu tomboy coy rasanya seperti mau pungsan... wuihh.. kalau ini
pengalaman pribadi lho.. sungguh!
Al Jhendro Sidarto Terima kasih Mas.. nanti tambahan resepnya saya pakai..
Ina Trefina S Bugo mbak Tinuk.. waaa theng!! Ngilu sekali itu.. saya sudah
pernah juga sepeda cewek tapi pedalnya tidak ada karetnya Cuma tinggal besi
lurus kan licin sekali ya.. melebihi anak anjing yang melolong kesakitan...
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