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Sosmed Asia Tenggara 
Kalahkan Eropa

JOGJA, BERNAS-Per-
kembangan penggunaan sosial 
media(sosmed) di Asia Tengara 
sangat pesat. Bahkan pada saat 
ini mengalahkan pengguna sos
med di Eropa.

"Perkembangan sosial me
dia di Asia Tenggara di kawasan 
Jakarta sama dengan jumlah 
pengguna sosial media di Paris 
dan New York," ungkap Rachel 
E Khan, selaku co-editor buku 
berjudul "Social Media as a 
tool for fireedom of expression: 
Southeast Asia" di UMY, Jumat 
(28/ 10).

Menurut, meski berkembang 
pesat sejumlah negara di ka
wasan Asia Tenggara memiliki 
batasan-batasan atas penggu
naan social media. Sehingga 
kebebasan pengguna social 
media menjadi terbatas.

"Beberapa negara di Asia 
Tenggara sendiri social medi
anya masih diatur oleh pemer
intah," ujarnya.

Karena itulah perilaku peng
guna sosial media di kawasan 
Asia Tenggara kemudian men
ginspirasi pembuatan buku. 
Sebab penggunaan sosial media 
yang secara luas juga disebut 
Rachel, kerap kali dapat men
guatkan isu-isu politik tertentu.

"Seperti contohnya pada 
tahun 2011 muncul isu support

Arab Spring atau seperti Wall 
Street Movement," jelas Rachel.

Dengan sosial media, ma
syarakat menjadi dapat melaku
kan aksi yang bisa mengubah 
kebijakan atau membuat sebuah 
kebijakan baru. Praktik ini bi
asanya dilakukan menggunakan 
hashtag activism. Contohnya 
seperti saat militer Thailand 
melarang masyarakatnya meng
gunakan media sosial secara 
luas, para netizen di Thailand 
memprotesnya dengan membuat 
hashtag di Twitter.-

"Selain itu juga Malaysia 
saat hendak pemilihan umum 
membuat hashtag di twitter 
#bersih," jelasnya.

Aksi yang digalakkan ma
syarakat di social media, dijelas
kan Rachel, sangat beragam 
bentuknya. Selain postingan dan 
juga hashtag, dukungan ataupun 
protest juga dibuat dalam bentuk 
meme.

"Banyak meme yang muncul 
ketika pemilihan umum. Bah
kan komik meme Jokowi yang 
tersebar di social media mem
bantu Jokowi dalam kampanye. 
Meme juga ada di negara-negara 
lain di kawasan Asia Tenggara 
yang menyuarakan protest atau 
dibuat saat kampanye sebelum 
pemilihan pemimpin," jelasnya.
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