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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia telah mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi, karena 

adanya perkembangan tekonologi informasi yang semakin maju. Adanya 

kemajuan teknologi informasi, kini jarak antar dunia kian terasa dekat. Salah 

satu teknologi yang menciptakan kemudahan tersebut adalah media sosial. 

Media sosial memungkinkan seseorang untuk mencari informasi jarak jauh 

hingga di belahan dunia lain. Media sosial dapat diakses dari mana saja dan 

kapan saja cukup melalui gawai yang terhubung dengan jaringan internet. 

Media sosial yang berkembang di masyakarat sangat bervariasi, diantaranya 

seperti Facebook, Twitter, Tiktok, dan Instagram. Pada tahun 2022 saja, 

pengguna media sosial di Indonesia tembus 191 juta pengguna. Berdasarkan 

riset yang dilakukan oleh We are Social, angka ini melonjak sebesar 12,25% 

dari tahun sebelumnya yang berada di angka 170 juta pengguna. Jumlah ini 

terus bertambah sejak tahun 2014 (Mahdi, 2022). 

Setiap Individu setidaknya memiliki satu jenis media sosial, sebagian 

lainnya bahkan memiliki lebih dari satu. Data penelitian yang dilakukan oleh 

We are Social pada Januari 2022 mengungkapkan rata-rata pengguna internet 

global menghabiskan waktunya untuk berselancar di media sosial antara satu 

jam hingga tiga jam lebih. Rata-rata pengguna berada di umur 16-24 tahun 

merupakan pengguna yang menghabiskan waktu terlama di media sosial, yaitu 

selama 193 menit (Annur, 2022). 

Riset lain yang dilakukan oleh We are Social di 2021 bahwa media sosial 

tervaforit bagi Generasi Z jatuh kepada Instagram (Dihni, 2021). Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh GoodStat pada tahun 2022, Indonesia 

menduduki peringkat ke-4 dengan pengguna Instagram terbanyak di dunia 

setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Sebanyak 99 juta pengguna 
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Instagram berasal dari Indonesia (Hasya, 2022). Saat ini Instagram 

merupakan media sosial yang sangat populer di Indonesia. 

Instagram mempunyai lebih dari 60 fitur yang dapat dengan mudah 

digunakan oleh penggunanya. Instagram selalu melakukan pembaharuan fitur 

dengan mengikuti trend dan perkembangan zaman. Hal ini merupakan alasan 

mengapa Instagram tidak pernah sepi pengguna. Setiap orang memanfaatkan 

Instagram dengan motif yang berbeda-beda. Instagram dapat digunakan sebagai 

sarana interaksi dengan pengguna lain, sebagai media pembelajaran, update 

berita terbaru, tempat promosi, dan masih banyak lainnya. Instagram juga 

menjadi tempat bagi sebagian orang untuk menghasilkan uang, misalnya jasa 

endorsement yang biasa dilakukan oleh influencer. 

Influencer merupakan seorang yang dapat mempengaruhi orang lain, 

terutama para pengikutnya dengan menggunakan previllage yang dimilikinya. 

Influencer biasanya mempunyai konten kreatif yang membedakan dirinya 

dengan yang lain. Ciri paling menonjol dari seorang influencer adalah 

mempunyai banyak pengikut akun media sosialnya dan pengikut aktif untuk 

mengomentari segala aktivitas dari influencer tersebut. Influencer termasuk ke 

dalam key opinion leader. 

Key opinion leader adalah seorang yang memiliki pengaruh besar dalam 

kelompok, pengikut, atau masyarakat. Pada dasarnya, key opinion leader akan 

menggiring opini msayarakat dan mempengaruhi pendapat atau anggapan 

masyarakat terhadap sesuatu. Seorang key opinion leader yang biasa disingkat 

menjadi KOL sangat dihormati dan disegani oleh pengikutnya. KOL 

mempunyai kelebihan yang membuatnya dapat disegani seperti status sosial, 

harta kekayaan, tingkat pendidikan, kecantikan, dan lain-lain. Homans 

berpendapat bahwa seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi akan 

senantiasa menjaga norma dan nilai kelompokya agar dapat mempertahankan 

status sosial yang dimilikinya (Saebani, 2021, p. 4). 
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Konsep Key opinion leader pada dasarnya telah lama ada dengan istilah 

yang berbeda-beda. Manusia pada hakikatnya membutuhkan peniruan 

(imitation) dan permodelan (modelling) untuk dapat membentuk sikap dan 

perilaku manusia. Manusia saat melakukan proses meniru, condong untuk 

mencari sosok atau model yang mempunyai status tinggi atau kelebihan lain 

daripada sosok yang lemah. Hasil proses peniruan tersebut yang akan 

membentuk perilaku dan efek bagi orang yang mengamatinya (Nurulita & 

Primadini, 2021, pp. 122-123). Hal tersebut membuat influencer dapat 

memberikan pengaruh besar pada pengikutnya. 

Salah satu contoh influencer Instagram yang terkenal di Indonesia adalah 

Shandy Purnamasari. Shandy Purnamasari merupakan influencer Instagram 

sekaligus pemilik brand  kecantikan, Ms Glow. Shandy mulai dikenal saat 

suaminya, Gilang Widya Pramana atau akrab dipanggil “Juragan 99” muncul 

sebagai kandidat crazy rich Indonesia asal Malang yang hadir dalam acara 

Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia. Juragan 99 menjadi julukan untuk Gilang 

berawal dari penyebutan kata “bos” oleh seorang karyawan, namun menurutnya 

julukan “juragan” dianggap lebih menggambarkan kedekatan antara atasan dan 

bawahan, sedangkan angka 99 diambil dari nomor punggung dari pembalap 

motor GP, Lorenzo. Disebutkan juga bahwa angka 99 melambangkan 99 nama 

Allah SWT dalam Asmaulhusna (Arifin, 2022). 

Shandy memiliki 2,7 juta pengikut di Instagramnya, dan sebagian besar dari 

mereka merupakan pengikut yang solid. Shandy dianggap memotivasi banyak 

orang setelah berhasil menjadi crazy rich Malang dan memiliki bisnis 

kecantikan, yaitu Ms Glow yang berkembang begitu pesat. Rata-rata 

pengikutnya dari golongan ibu rumah tangga yang menjadi agen penjualan Ms 

Glow atau pemakai dari produk Ms Glow. Kehidupannya yang sangat mewah 

dapat dilihat dari media sosial Instagramnya. Para pengikut Shandy berlomba-

lomba agar bisa sukses seperti dirinya. Shandy menjadi panutan bagi para 

pengikutnya. 
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Gambar 1. 1  

Profil Shandy Purnamasari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://www.instagram.com/shandypurnamasari/ 

 

Shandy sempat tersandung kasus penyebaran hoaks di media sosial. Shandy 

mengunggah postingan hoaks terkait Paris Fashion Week di Instagramnya. 

Postingan tersebut menimbulkan berbagai komentar pro dan kontra dari 

masyarakat Indonesia. Ia mengunggah foto yang dan menuliskan di caption, 

bahwa Ms Glow, brand kecantikan miliknya tersebut akan tampil dalam acara 

spektakuler di Paris. 

Paris Fashion Week merupakan pekan mode yang diadakan di Paris setiap 

setengah tahun sekali dan secara rutin digelar sejak 1973. Mengutip dari laman 

FHCM, Paris Fashion Week merupakan ajang bergensi untuk pergelaran mode 

yang berambisi untuk mempromosikan budaya mode Prancis dan berkontribusi 

untuk memperkuat Paris dalam perannya sebagai Ibu kota mode dunia (FHCM, 

n.d.). Luxury brand seperti Dior, Celline, Versace, Gucci, dan Prada turut 

menampilkan fashion terbarunya di ajang tersebut. 

Ms Glow akan tampil bersama dengan beberapa brand lainnya seperti 

Scarlett Whitening, 3seccond, dan Ayam Geprek Bensu. Tidak hanya Shandy, 

beberapa influencer lain juga turut diundang untuk mempromosikan acara besar 
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ini serta menarik perhatian para pengikutnya. Beberapa diantaranya Anya 

Geraldine, Mgdalenaf, Fadil Jaidi, dan masih banyak influencer lainnya. 

Mereka aktif membagikan kegiatannya di Paris melalui media sosial Instagram 

berupa postingan foto, video, dan instastory dengan membawa nama “Paris 

Fashion Week 2022”. 

Dikutip dari Kompas.com bahwa banyak dari selebritis yang 

mempromosikan produk dan brand asal Indonesia dengan embel-embel nama 

Paris Fashion Week, bahkan mereka menge-tag akun Paris Fashion Week 

seakan-akan mereka telah diundang secara resmi untuk mengikuti ajang 

pameran tersebut (Lova, 2022). Respon khalayak pecah hingga membuat 

trending dimana-mana. Sebagian besar khalayak Instagram merasa bangga 

dengan mereka karena sudah “Go International”, sedangkan sebagian lainnya 

merasa bingung, dan ragu bahkan, menolak pernyataan bahwa brand tersebut 

benar tampil di acara Paris Fashion Week. Hal inilah yang menjadi awal mula 

kericuhan tersebut. 

Perbedaan khalayak dalam menerima, memaknai, menginterpretasikan, dan 

merespon pesan merupakan dampak dari perbedaan latar belakang dan juga 

pengalaman tiap individu. Sebagian orang menganggap influencer dan brand 

tersebut luar biasa karena bisa tampil di Paris dan “Go International”. Sebagian 

lainnya menolak dan mengecam karena bagaimana mungkin brand-brand dari 

Indonesia ini bisa tampil di ajang mewah sekelas Paris Fashion Week yang 

hanya diisi brand-brand eksklusif. Ditambah dengan brand yang mengeklaim 

tampil di Paris Fashion Week bukanlah brand fashion melainkan brand 

skincare dan brand food&beverage. 

Berbagai pertanyaan tidak terjawab membuat khalayak yang awalnya 

bangga berubah menjadi kecewa setelah kebenaran terungkap. Kenyataannya 

acara yang dihadiri brand-brand lokal ini bukanlah Paris Fashion Week dan 

hanya fashion show biasa yang didanai secara mandiri di Paris yang waktunya 

juga bertepatan saat acara Paris Fashion Week digelar. Hal ini secara tidak 
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langsung telah menjadi topik pembicaraan di seluruh media sosial, termasuk 

Instagram. Belakangan diketahui acara tersebut memang berbeda dengan Paris 

Fashion Week. Acara ini diadakan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional 

(GEKRAFS) yang merupakan wadah independen dan bekerjasama dengan 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang bernama 

Gekrafs Paris Fashion Show 2022 (tirto.id, 2022). 

Khalayak merasa ditipu, dibohongi, dan dibuat malu dengan tingkah 

influencer dan brand yang ternyata tidak benar-benar tampil di Paris Fashion 

Week. Mereka mengecam, berkata bahwa Shandy dan brand-nya telah 

melakukan pembohongan publik, menyerang akun influencer dan brand, 

menuntut klarifikasi, melakukan permohonan maaf, dan lain sebagainya. 

Merasa terancam, para influencer dan brand menyunting, meralat, dan 

menghapus beberapa postingan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Shandy 

Purnamasari. Shandy Purnamasari mewakili brand-nya, Ms Glow juga turut 

membuat permohonan maaf yang disampaikan secara pribadi lewat 

Instastorynya. 

“Saya benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Saya hanya manusia 

biasa, seorang perempuan, 'seorang perempuan yang sedang haid,' akan jadi 

pembelajaran ke depan buat aku pribadi untuk benar-benar cek 

kebenarannya dulu sebelum ngegas. Makasih masukannya buat aku. 

Maafkan saya sudah amat melukaimu,” (Tempo, 2022). 

 

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Shandy dalam postingan akun 

Instagramnya, maka dapat dikategorikan sebagai pesan yang mengandung 

hoaks. Hoaks merupakan berita yang tersebar di masyarakat dengan kebenaran 

yang masih diragukan. Mantan Menteri Penerangan, Profesor Muhammad Alwi 

Dahlan yang juga seorang ahli komunikasi berpendapat bahwa hoaks adalah 

berita yang sengaja atau sudah direncanakan untuk dimanipulasi dengan tujuan 

memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah (Kurniasih, n.d.). Berita 

hoaks mudah tersebar karena masyarakat cenderung mudah percaya dengan 

berita yang menurutnya sesuai dengan opininya. Seperti yang disampaikan 
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dalam Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis bahwa masyarakat memiliki 

kecanduan terhadap sumber yang dianggap selalu menyebarkan informasi yang 

benar (Rahmadhany, Safitri, & Irwansyah, 2021, p. 33). Pendapat lainnya oleh 

Laras Sekarasih, dosen Psikologi Media Universitas Indonesia menyebutkan 

bahwa seseorang cenderung akan mempercayai hoaks jika informasi yang 

disampaikan sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Kompas.com, 

2017). Hoaks memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan manfaat apa 

yang ingin diperoleh dari pembuat hoaks. Namun tujuan berita hoaks 

diantaranya untuk membuat dan menggiring opini publik, menjatuhkan lawan 

atau pesaing, promosi, dll (Rahadi, 2017, p. 61). 

Isu hoaks yang sering dilontarkan oleh influencer ini bukanlah pertama kali. 

Sebut saja kasus Lesti Kejora dan Rizky Billar yang melangsungkan acara 

pernikahan mewah dan disiarkan di stasiun TV, namun nyatanya sebelumnya 

mereka telah menikah siri empat bulan sebelumnya (Janati, 2021). Lebih jauh 

lagi di 2018 youtuber sensasional Younglex tersandung kasus hoaks dimana 

Younglex mengunggah foto dirinya yang babak belur di Instagram dengan 

caption yang mengungkapkan bahwa ia telah dipukuli oleh fans K-Pop (Agnes, 

2018). Alhasil banyak netizen yang mengecam K-Popers. 

Fenomena ini menarik untuk peneliti angkat sebagai skripsi untuk melihat 

perbedaan-perbedaan individu dalam menerima, memaknai, dan 

menginterpretasikan pesan. Fenomena ini dapat dikaji dengan Teori Resepsi 

Audiens dari Stuart Hall. Teori ini berkembang di dalam Studi Media dan 

Budaya (Media and Cultural Studies) sebagai kajian yang pada mulanya 

membahas secara kritis mengenai kekuasaan dan politik. Dimana budaya dalam 

konteks ini bukanlah sebuah kebudayaan namun lebih kepada perkembangan 

cara berpikir manusia yang digerakan oleh orang dan kekuasaannya. Kajian 

Budaya ini pada dasarnya ingin “menyadarkan” masyarakat bahwa apa yang 

terlihat dan terdengar di media belum tentu merupakan realitas asli, melaikan 

realitas buatan. Kehidupan manusia yang telah termediasi media seolah-olah 
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mengajarkan masyarakat untuk berperilaku dan bertindak sebagaimana media 

tersebut menggambarkan. Kajian Budaya berusaha untuk mengungkapkan 

siapa yang berkuasa di balik media tersebut, dan apakah masyarakat hanyalah 

kumpulan orang pasif yang menerima apapun dari media (Ida, 2014, pp. 1-4). 

Stuart Hall dalam teorinya beranggapan masyarakat aktif menginterpretasikan 

pesan. Pesan teks, foto, video, dll tidak akan mempunyai makna jika tidak 

melalui proses penerimaan pesan. Pemaknaan terjadi saat pesan tersebut dilihat 

dan dibaca. Individu akan mengolah pesan tersebut sesuai dengan latar 

belakang, keyakinan, pengalaman, keinginan, sehingga pada akhirnya pesan 

tersebut bermakna. Ini berarti khalayak bukan hanya berperan sebagai 

konsumen media saja tetapi juga sebagai pembuat makna (Dewanti, 2015, p. 

13).  

Peneliti memilih akun Instagram Shandy Purnamasari sebagai objek 

penelitian karena Shandy sangat aktif membuat postingan hoaks terkait isu 

Paris Fashion Week 2022 dibanding dengan influencer lainnya, baik lewat feed 

Instagram maupun Instastory. Selain itu hanya Shandy yang mempunyai peran 

ganda, yaitu sebagai pemilik brand sekaligus influencer. Pengikutnya yang 

lebih dari 2,7 juta sangat mengidolakan Shandy sebagai pribadi yang sukses, 

sosialita, dan memotivasi banyak orang. Namun dalam isu ini, akun Instagaram 

Shandy Purnamasari dibanjiri komentar yang beragam dari pengguna 

Instagram. Sebagian komentar mendukung postingan tersebut dan sebagian lagi 

menolak. Periode yang dipilih adalah mulai tanggal 24 Februari 2022 – 7 Maret 

2022 dengan pertimbangan acara tersebut berlangsung dan Shandy memposting 

hoaks ditanggal tersebut. 

Gap terlihat dari influencer dan brand yang seharusnya professional dan 

terbuka dengan khalayak namun ternyata membuat kesalahan yang sangat fatal 

yang mengakibatkan kontroversi, sehingga khalayak tidak lagi percaya dengan 

kredibilitas influencer atau brand tersebut. Ditambah dengan influencer yang 

menyalahgunakan kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain. Menurut 
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artikel yang membahas mengenai kredibilitas influencer pada Journal Riset 

Manajemen Komunikasi, influencer tidak hanya memiliki peran untuk 

menghibur, namun juga untuk memberi info, memberi edukasi dan 

pengetahuan, serta mempersuasi pengikutnya (Adrianto, 2021, p. 59). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan 

metode ini dimaksudkan untuk dapat memaparkan sekaligus menganalisis 

fenomena secara mendalam hingga menemukan makna yang tersembunyi. Jadi 

sangat mungkin untuk terjadi hal yang bersifat subjektif serta tidak dapat 

digeneralisir. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengonstruksikan resepsi 

komentar netizen pada isu hoaks oleh influencer Instagram Shandy Purnamasari 

terkait Paris Fashion Week. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana Resepsi Netizen pada Isu Hoaks oleh Influencer Instagram 

Shandy Purnamasari terkait Paris Fashion Week Periode 24 Februari 2022 – 07 

Maret 2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Mengetahui Resepsi Netizen pada Isu Hoaks oleh Influencer Instagram 

Shandy Purnamasari terkait Paris Fashion Week Periode 24 Februari 2022 – 07 

Maret 2022. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan perspektif baru bagi peneliti-peneliti lain mengenai studi 

analisis resepsi pesan pada media sosial Instagram yang masih baru dan 

belum banyak diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi influencer dalam 

membuat pesan atau konten karena khalayak dalam media sosial terutama 

Instagram sangat mungkin untuk menginterpretasikan pesan dengan 

berbeda-beda tergantung interpretasi dari setiap individu. 

Selain itu dapat meningkatkan rasa kritis bagi masyarakat saat 

menerima, mengolah, memaknai, dan menginterpretasikan pesan. 

3. Manfaat Sosial 

Sebagai evaluasi baik masyarakat umum maupun influencer bahwa 

dalam menyampaikan pesan harus ada nilai dan norma-norma yang harus 

dipatuhi agar pesan tersebut dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


