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Abstract 

The emergence of social media in virtual space has brought many consequences. One of them is 
the formation of certain communities which have different purposes. Since the social structure 
of virtual world has changed, the dynamics of the communities have a very unique situation. 
Indonesia has become one of the fastest growing countries that have a big number of social 
media users on the Internet. There are at least three popular media, namely Blog, Facebook, and 
Twitter. All of them have their own dynamics. In Indonesian context, among those three media, 
twitter has the most extreme one. It brings a consequence that some people avoidto use it. The 
dynamics of twitter users have emerged many new virtual tribes that are structurally stratified. 
In certain cases, it affects to the discussion battle called twitwar which direct to openly virtual 
conflicts. This paper will explain what virtual tribe is, how it is formed, and what further 
sociological consequences are. 
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1.  Pendahuluan 

Perkembangan pengguna internet di Indonesia sangat cepat. Pada tahun 2007, 
Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memprediksi jumlah pengguna 
internet saat itu sebesar 25 juta orang2. Di tahun 2012, pengguna internet di Indonesia 
telah membengkak menjadi 61 juta orang, dengan sejumlah 24,2 juta orang pengguna 
menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per harinya untuk mengakses internet3.  

Pesatnya perkembangan ini turut ditopang oleh kemudahan akses internet 
melalui piranti telepon cerdas (smartphone) yang jamak dimiliki masyarakat saat ini, 
dan hadirnya wahana jejaring media sosial online yang memanjakan penggunanya. 
Beberapa media sosial yang meledak penggunannya di Indonesia adalah Blog, 
Facebook, dan Twitter. Ketiganya memiliki karakteristik yang unik dan terbagi dalam 

                                                 
1 Social worker and independent researcher of Medresa, a private organization which focus on integrating 

ICT for education by empowering teachers, located in Bandung, West Java. 
2 Data diambil berdasarkan rilis dari situs resmi APJII di http://www.apjii.co.id. Keseluruhan data 

lengkapnya dapat dilihat pada situs tersebut 
3 Berdasarkan hasil riset survey MarkPlus Insight, selengkapnya dapat dilihat di <http://dailysocial.net/ 

post/markplus-insight-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-61-juta-orang>, sementara data 
dari APJII belum di update sejak rilis prediksi terakhirnya di tahun 2007. 
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segmen penggunanya masing-masing.Ketiganya menyimpan ragam dinamika sosial 
yang menarik, namun dalam makalah ini akan disajikan pembahasan dasar yang 
berkaitan dengan dunia Twitter.  

Berdasarkan data dari Semiocast, sebuah lembaga riset terkemuka yang berbasis 
di Perancis, setidaknya sampai dengan bulan Juli 2012, ditemukan bahwa pengguna 
twitter Indonesia merupakan yang kelima terbesar setelah Amerika Serikat, Brazil, 
Jepang, dan Inggris, dengan jumlah total penggunanya sebesar 29,4 juta orang4. Lebih 
lanjut, semiocast menghitung kota di dunia sebagai kota teraktif untuk posting twit di 
twitter, dimana hasilnya adalah Jakarta sebagai the most twitter city in the world, 
sementara kota Bandung menempati urutan ke-6.  

Jumlah pengguna yang besar, dengan karakteristik pengguna yang sangat 
heterogen –meski masih di dominasi oleh kalangan urban di kota– dan struktur ruang 
virtual yang berbeda dari ranah konvensional, akan membuat dinamika sosial dalam 
ranah twitter (twitterland) menjadi sesuatu yang memunculkan kondisi-kondisi baru 
yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Salah satu efek yang muncul adalah apa yang 
saya sebut sebagai suku-suku virtual (virtual tribes). Makalah ini akan mencoba 
mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan suku virtual, bagaimana kemungkinan 
terbentuknya, dan bagaimana konsekuensi sosiologis yang mungkin dapat muncul dari 
eksistensi suku-suku virtual tersebut. Makalah ini lebih bersifat pengantar untuk 
memahami lebih lanjut berbagai dinamika sosial di ruang virtual pada riset berikutnya 
yang lebih mendalam. 

2.  Konsep 

Pendefinisian sebuah konsep dalam dunia virtual yang sangat cair, nirbatas, dan 
tumpang tindih, tidak kemudian mesti bersambung secara saklek dengan konsep-konsep 
tentang suatu istilah dalam bidang ilmu tertentu seperti antropologi dan sosiologi.Istilah 
tribe (suku, suku bangsa), secara historis memiliki ragam definisi sesuai dengan konteks 
situasinya.Tetapi, setidaknya terdapat beberapa elemen kesepakatan terkait faktor-faktor 
pembentuknya.Misalnya, dalam Oxford Dictionaries disebutkan bahwa tribe adalah: 

“a social division in a traditional society consisting of families or communities 
linked by social, economic, religious, or blood ties, with a common culture and 
dialect, typically having a recognized leader” 

Pada saat masyarakat modern hadir berikut perangkat teknologi informasi terkini 
yang memungkinkan internet ada dan manusia di dunia terhubung, maka muncullah 
konsep yang Rheingold (1993) sebut sebagai Virtual Communities, yang didefinisi-
kannya sebagai: 

Social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those 
public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of  
personal relationships in cyberspace. 

Konsep virtual communities setidaknya menggeser paradigma konvensional 
tentang masyarakat yang berbasiskan batas-batas geografis. Selanjutnya, dari berbagai 
kajian tentang virtual communities, Nugroho (2008) telah merangkum karakteristiknya 
menjadi beberapa hal: (1) Virtual. Untuk menghindari kebingungan, andai cyberspace 
merujuk tempat atau ruang di belantara internet, virtual lebih luas daripada cyberspace, 

                                                 
4 Selengkapnya dapat ditelusur pada http://semiocast.com 
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merupakan sifat, dimana cyberspace termasuk dalam kategori virtual. (2) Berbasis 
teknologi, ada teknologi yang mendukung untuk menjadikan sifat virtual, (3) Self 
Organizing, isi informasi dari masyarakat tersebut adalah relatif dari mereka sendiri, 
tidak dikendalikan atau diatur oleh seseorang yang relatif memiliki otoritas, (4) Interaksi 
dan komunikasi yang kuat, dan kelima (5) bermula dari kondisi virtual dan aktivitasnya 
dilakukan lebih banyak secara virtual. 

Konsep virtual communities belum menyertakan unsur adanya struktur sosial 
yang terstratifikasi dimana ada leadership di dalamnya sehingga terbentuklah struktur 
tersebut. Sementara, pada konsep konvensional tentang tribe (suku) selalu ada unsur 
adanya pemimpin (leader) dengan kekuatan kepemimpinannya (ledership).Selain itu, 
konsep konvensional tentang tribe (suku) umumnya mengacu pada adanya ikatan 
kekerabatan dan darah.Kedua unsur ini nampaknya tidak dimasukkan pada konsep awal 
tentang virtual communities. 

Kozinets (1999) malah tidak peduli apakah mau disebut sebagai virtual 
communities ataukah yang ia sebut sebagai e-tribe. Baginya, keduanya tidak lebih 
pentingdaripada kandungan situasinya yang jika dahulu lebih pada ikatan kekeluargaan 
dan darah, namun saat ini di ruang virtual, cenderung pada kepentingan atau 
ketertarikan kultural dan affiliasi sosial. 

Transformasi pemahaman melihat konsep tribe pada dunia kontemporer 
disajikan oleh Godin (2008) yang menjabarkan sebuah tribe sebagai“a group of people 
connected to one another, connected to a leader, and connected to an idea”. Sebagai 
bentuk penegasan bahwa ruang terjadinya suku-suku baru itu ada di dunia virtual, maka 
saya lebih memilih untuk menggunakan istilah virtual tribe (suku virtual) ketimbang 
sekadar tribe (suku) saja. 

3.  Metodologi 

Pendekatan yang digunakan dalam menalaah twiterland dengan cara kualitatif, 
khususnya observasi dan partisipasi langsung sebagai pengguna aktif twitter. Dalam hal 
ini, sayaberusaha menyelami beberapa dinamika yang terjadi di dalamnya berikut tata 
nilai dan norma yang terbentuk. Proses yang dikerjakan merupakan sebuah pendahuluan 
dari proses lebih jauh untuk mendalami dinamika dunia virtualdi masa mendatang, 
sehingga simpulan-simpulan yang nanti akan diketengahkan masih dapat berubah 
menyesuaikan dengan temuan-temuan lanjutan pada penelaahan berikutnya. 

4.  Analisis dan Diskusi 

Kata kunci untuk melihat dinamika sosial yang terjadi pada sebuah bagian dari 
ruang virtual ialah dengan melihat bagaimana struktur yang membentuk dan 
dibentuknya.Kata ‘struktur yang membentuk’ mengacu pada struktur bawaan dari 
perusahaan atau lembaga yang meluncurkan wahana. Hal itu berarti bahwa, ada struktur 
yang berbeda diantara wahana media sosial yang berbeda, sehingga terdapat 
kemungkinan efek yang berbeda pula akibat adanya struktur yang berbeda tersebut. 
Sementara itu, kata ‘struktur yang dibentuk’ mengacu pada proses dinamika sosial yang 
terjadi setelah wahana diaktivasi oleh orang-orang. Pada proses itulah kemudian tercipta 
struktur sosial baru. 

Pada dasarnya, eksistensi dinamika sosial di dunia internet telah meruntuhkan 
beberapa hal konvensional.Misalnya, simbol-simbol struktur sosial konvensional seperti 
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jabatan pada kekuasaan, tingkat kesejahteraan ekonomi, dan tampakan luar seseorang, 
menjadi lebur dengan hiruk-pikuk egaliternya orang-orang yang berinteraksi di dunia 
virtual. Kajian Nugroho (2008) tentang struktur dan dinamika masyarakat blogger 
Indonesia mengindikasikan terjadinya suatu evolusi sosial virtual dalam nuansa kultural 
yang sangat egaliter sehingga terbentuk seperangkat nilai dan norma baru yang dianut 
komunitas. Namun, pada saat terbentuknya tatanan nilai dan norma yang baru, maka 
kemudian menjadi muncul ‘stratifikasi-stratifikasi sosial’ yang baru, baik itu disadari 
atau tidak. Itulah kemudian Nugroho menyimpulkan bahwa pada jejaring blogger 
Indonesia pada dasarnya memiliki karakter dimana secara kultural egaliter, namun 
secara struktural terstratifikasi.Kualitas konten dan kontinuitas memposting konten akan 
menjadi penentu stratifikasi sosial yang dapat terjadi. 

Kajian lain Nugroho (2011) pada dinamika perdagangan online di Forum Jual 
Beli (FJB) komunitas online Kaskus, juga menunjukkan terjadi formasi struktur dan 
fungsi baru dari kontinuitas dinamika komunitas, yang juga kemudian terbentuk nilai 
dan norma yang mengikat mereka sehingga sistem perdagangan online komunitas dapat 
berjalan dengan baik sekalipun melalui pihak ketiga alias Rekber (rekening bersama). 
Dalam hal ini, peran trustdan confident menjadi penting untuk mereduksi kompleksitas 
komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. 

Seiring bermunculan ragam wahana media sosial, diluar karakteristik umum 
komunitas virtual yang muncul, jika ditelaah lebih lanjut, dinamika struktur dan proses 
sosial yang terjadi akan menjadi bersifat khusus. Apa yang terjadi pada dinamika 
Facebook, berbeda dengan yang terjadi pada twitter, berbeda pula dengan yang terjadi 
pada blog. Saya melihat bahwa terdapat kaitan antara ‘struktur yang membentuk’ 
dengan dinamika lanjutannya. 

‘Struktur yang membentuk’ twitter lebih ideal dalam kemungkinan untuk 
melihat bentuk struktur jejaring sosial yang merupakan star graph, yaitu sebentuk 
jejaring dimana satu orang memusat pada titik tengah, sementara orang-orang lain 
terhubung kepadanya satu arah ataupun dua arah. Selain itu, twitter menampilkan profil 
struktur luar virtual seseorang dengan deskripsi diri singkat, jumlah tweet yang 
diposting, jumlah following, dan jumlah followernya. 

Pada mulanya, tiap orang akan melakukan posting tweet pada akunnya, 
kemudian mencoba untuk mencari pertemanan dengan orang lain. Dari bermula tidak 
saling tahu, keduanya bisa saling mencoba mencari tahu agar meningkatkan ekspektasi 
satu sama lain. Karena pentingnya detail konstruksi informasi struktural personal, 
setidaknya sistem telah mengembangkan seperangkat informasi untuk dicapai para 
penggunadalam bentuk profil struktur virtual, berikut kicauan-kicauan tweet di 
dalamnya. Disini, terdapat kecenderungan umum para pengguna twitter dengan 
membuka tweet-tweetnya untuk publik dan mencoba melakukan affiliasi secara luas 
dengan orang lain. Di saat yang sama, mengacu pada kategori kebutuhan dari 
McClelland, dapat dilihat bahwa kecenderungan kuat masyarakat kita memiliki need of 
affiliation yang tinggi. Juga, ini mengindikasikan bahwa ‘struktur yang membentuk’ 
twitter cenderung menggiring para penggunanya untuk melihat konten dari tweet untuk 
pada akhirnya memutuskan apakah akan memfollow seseorang atau tidak. Sebab, 
seseorang cenderung untuk tidak memfollow orang lain apabila history tweet-nya 
dikunci untuk dibaca orang lain, sementara misalkan orang tersebut bukanlah public 
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figure yang muncul melalui media massa konvensional, ditambah lagi dengan follower 
yang sedikit. 

Seseorang yang telah terkenal melalui media konvensional seperti televisi, 
biasanya tidak cukup sulit untuk segera mendapatkan follower. Dari kalangan artis 
hingga pejabat publik, rata-rata mendapat follower yang banyak. Pada situasi ini, 
dapatlah dilihat bahwa masyarakat pengguna masih menganggap penting simbol-simbol 
struktur sosial konvensional, dunia virtual hanyalah sebagai perpanjangan simbol 
konvensional namun tetap dengan makna yang sama. Motif para follower untuk mem-
follow orang-orang yang berada pada kategori ini belum bisa dipastikan, namun terdapat 
kecenderungan bahwa follower memfollow adalah lebih karena melihat populernya 
seseorang dari televisi, sehingga keterhubungan gagasan yang satu belum tentu eksis. 
Secara struktural, keterhubungan ini belum tentu memacu pada kesatuan jejaring yang 
saling terhubung dua arah pada sistem yang kemudian terbentuk, namun lebih pada 
relasi antara selebritis sebagai sentral dan para fans sebagai periferi yang mengelilingi 
sentral. Para seleb televisi lantas ‘tidak dituntut’ untuk berkonten, sebab ‘sihirnya’ 
adalah popularitasnya, dan orang merasa senang terhubung dengan pusat idolanya, 
sekalipun hanya secara virtual.Ini lebih mirip semacam kerumunan tanpa daya gerak, 
sebab tidak cukup adanya kekuatan gagasan yang meresapi dan belum tentunya para 
seleb atau tokoh tersebut dapat bertindak sebagai leader. 

Yang menarik adalah melihat bagaimana orang-orang yang bermula bukan dari 
kalangan selebritis atau tokoh pejabat yang kerap muncul di televisi, melainkan orang-
orang biasa yang terus berbagi gagasan. Berdasarkan pengamatan, faktor konten dan 
kontinuitas tetap merupakan hal yang penting untuk menaikkan status sosial virtual. 
Orang-orang yang mencoba memperbanyak follower-nya kemudian mulai rajin untuk 
kultweet (kuliah tweet), atau menanggapi dengan kritis orang-orang lain yang sudah 
lebih dulu dianggap ahli. Pada titik tertentu, konten dan kontinuitas ini akan 
memunculkan pengakuan dari orang lain yang ditegaskan dalam bentuk memfollow 
orang yang berkonten dan kontinu tadi. 

Asumsi dasar dalam melihat kategori orang-orang ini adalah bahwa semua orang 
yang berkicau adalah ahli. Tentu saja hal ini membawa konsekuensi logis pada 
egaliternya kompetisi menuju ‘selebtwit’ baru. Stratifikasi ahli kemudian terbentuk 
melalui konsensus jejaring sosial. Konten bukan lagi hegemoni institusi mapan 
akademik ilmiah semata, tapi bergeser ke konsensus lebih luas, lebih mempublik. 
Periset di universitas dengan jurnal-jurnal ilmiah akademiknyaakan sama egaliternya 
dengan masyarakat yang dianggap umum tetapi tidak membuat jurnal ala akademik. 
Konten yang diproduksi tidak lagi dilihat dari apakah itu dari jurnal ilmiah atau bukan, 
melainkan konten dari kicauan tweet siapa saja, meskipun kicauan ramai itu tidak ditulis 
dalam format akademik ilmiah. Konten kemudian akan dinilai dari konsensus jejaring, 
dinamika dan diskursus kemudian berkembang di dalamnya, tidak lagi elitis komunitas 
ilmiah semata. Hal ini juga memungkinkan siapa saja bagi yang serius menekuni 
sesuatu bias menjadi dapat terpercaya sekalipun dalam dunia struktur sosial 
konvensional tidak memiliki atribut simbol yang mendukung seperti misalnya sebagai 
seorang professor atau doktor. Ini juga berarti bagi orang-orang tertentu, simbol-simbol 
dari sistem mapan akademik ilmiah juga jadi tidak penting.Lebih lanjut, ini berefek 
semua orang berhak untuk berkicau bebas, hanya saja keputusan siapa yang harus 
didengar diputuskan konsesnsus sosial jejaring. Aturan mainnya, tanpa sadar bisa 
tampak ekstrim: yang tidak berhasil dikonsesnsus jejaring makaakan tenggelam dalam 
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gilasan evolusi sistem sosial yang terjadi dalam proses terbentuknya suku virtual baru, 
atau bisa jadi akan dilibas habis-habisan apabila ternyata konten itu datangnya dari suku 
virtual lain yang bersebrangan gagasan. Sementara itu, akumulasi pengakuan secara 
konsensus jejaring terhadap seseorang lama kelamaan dapat mengantarkannya menjadi 
seorang kepala suku virtual baru. 

Jadi, kalangan orang-orang ini memulai dengan berbagi gagasan, kemudian 
berevolusi secara bertahap dimana faktor-faktor trust dan confident dalam dinamika 
sistem komunikasi menggiring pada bentuk kestabilan baru yang lebih familiar. Pada 
titik seleksi atas orang-orang yang terpilih, pada dasarnya telah terjadi aliran pemberian 
trust kepada segelintir orang tersebut, yang kemudian terus dimaintain dan 
diamplifikasi kekuatannya sebagai new leader melalui kicauan-kicauan yang dianggap 
mencerahkan dan memberi arah bagi orang-orang yang telah memberikan trust 
kepadanya. Lama-kelamaan terbentuklah nilai dan norma suku virtual baru yang dapat 
dipahami oleh mereka, dan sebagiannya diterjemahkan dalam bentuk-bentuk simbol 
seperti avatar, jargon, propaganda, dan pada akhirnya sebuah gerakan nyata.  

Jenis kumpulan orang-orang ini bukanlah sekadar kerumunan tanpa gagasan 
yang berlalu begitu saja, namun cenderung mirip dengan ide kemunculan sebuah suku 
virtual baru yang lengkap. Jika mengacu kembali pada definisi Godin (2008), maka tiga 
elemen dasar dari sebuah tribe sudah terpenuhi: gagasan, leader, dan orang-orang yang 
terhubung. Dari dinamika itulah kemudian ‘struktur yang dibentuk’ oleh orang-orang 
yang terlibat didalamnya terbangun. 

Sebagai contoh praktis, dalam twitterland Indonesia, terdapat sekelompok orang 
yang menggabungkan diri dalam hashtag #IndonesiaTanpaJIL. Menilik dari 
perkembangan evolutifnya, kelompok ini bisa dikatakan sebagai contoh bagus 
bagaimana suku virtual terbentuk berikut dinamikanya.Mereka punya gagasan yang 
jelas, yaitu menolak pemikiran-pemikiran yang digagas oleh kelompok #JIL. Mereka 
saling terhubung dan memiliki kekuatan emosi yang saling mendukung.Mereka punya 
leader, semacam konsorsium kepala suku yang bekerja otomatis mempertahankan 
gagasan-gagasan tetap hidup, dan yang memberi elan vitae suku virtual supaya terus 
bergerak. 

Sebetulnya, kehadiran dunia virtual, adalah sebuah kesempatan baik untuk 
menanggalkan semua bentuk perbedaan simbol-simbol struktur sosial konvensional 
yang dapat berpotensi memicu konflik.Dalam kehidupan masyarakat multikultural, 
dunia virtual dapat lebih mempererat terjadinya keharmonisan antar perbedaan-
perbedaan yang terjadi di dunia offline. 

Akan tetapi, alih-alih terjadi tujuan menjadi lebih harmonis itu, yang ada justru 
memunculkan bibit-bibit konflik dan kebencian baru antar sesama anak 
bangsa.Eksistensi #IndonesiaTanpaJIL menjadi nyata karena ada gagasan lawannya, 
yaitu #JIL. Tidak berbeda dengan #IndonesiaTanpaJIL, orang-orang #JIL juga memiliki 
perangkat lengkap suku virtualnya.Keduanya memiliki semacam konsorsium pimpinan 
suku, keduanya punya pendukung setia yang siap saling serang virtual, dan keduanya 
memiliki gagasan. 

Pada saat kepala suku virtual #JIL menuliskan kicau gagasan di twitternya, 
kemudian gagasan balasan dari kepala suku #IndonesiaTanpaJIL –yang biasanya 
menolak gagasan #JIL dilontarkan, maka terjadilah twitwar, perang kicauan virtual. 
Apabila salah seorang pentolan kepala suku disudutkan, ramai-ramai para followernya 
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menghantam balik para penyerang.Terjadilah perang virtual antar suku virtual. Dalam 
banyak kesempatan, penggunaan kata-kata sangat kasar dan menyerang secara 
individual dilakukan oleh para follower suku virtual. Pada akhirnya, secara manusiawi, 
para pimpinan suku virtual mulai memblock orang-orang yang dinilai sangat 
mengganggu dinamika kicauannya. Masing-masing pihak sebagiannya saling 
memblock, yang justru menyebabkan makin kokohnya jurang perbedaan antar suku 
virtual. Masing-masing pihak telah punya bloknya, dan keduanya sama sulitnya untuk 
membuka keran diskusi komunikatif yang lebih baik. Pertarungan ini kemudian dapat 
menjalar dalam bentuk gerakan di ranah offline dengan munculnya beragam aksi berikut 
atribut yang digunakannya mewakili masing-masing suku virtual. 

Situasi akhirnya adalah semacam hukum rimba, suku-suku virtual ingin tetap 
mengkokohkan pengaruh dan kekuatannya masing-masing.Ini adalah adu kuat-kuatan. 
Jikapun tidak untuk berperang virtual, suku-suku virtual berupaya mengeksiskan 
keberadaannya dalam format-format yang positif. Para motivator dan trainer yang 
belum jadi seleb dari televisi termasuk kalangan yang cepat dalam menggaruk follower. 
Mereka kerap mentestimoni dan memuji satu sama lain untuk mengokohkan 
keberadaannya. Kicauan-kicauan yang dilontarkan juga kerap berisi ungkapan-
ungkapan motivasi dan berbagi energi-energi positif. Dengan cara ini, para followernya 
tersugesti dan terikat pada konten yang disajikan sang motivator sehingga secara tidak 
sadar hal itu mengukuhkan posisi sang motivator sebagai kepala suku.  

Jika bentuk-bentuk diatas secara struktur jejaring following-followernya terdapat 
jurang yang tajam (artinya para pimpinan suku tersebut jauh lebih banyak followernya 
daripada following orang lain), ada suku virtual lain yang mencoba mengegaliterkan 
strukturnya. Mereka tergabung dalam #srudukfollow. Gagasannya adalah tiap orang 
yang difollow maka sangat dianjurkan untuk memfollow balik. Meski nampaknya 
egaliter, namun menurut pengamatan saya, tidaklah egaliter juga. Para follower 
mengakui gagasan ini dari seorang pelopornya sehingga secara struktur sosial virtual, 
pelopor ini bisa dikatakan sebagai kepala suku virtual #srudukfollow.Hal tersebut 
diperkuat dengan pengaruhnya pada saat menggerakkan beberapa anjuran kegiatan 
beramal sosial yang direspon dengan baik oleh para follower dan jejaring 
#srudukfollow-nya. 

Secara sosiologis, kemunculan suku-suku virtual ini bisa berarti bahwa terdapat 
alternatif saluran mobilitas sosial vertikal yang cepat dan efektif daripada ranah 
konvensional.Akan tetapi, karena karakteristik struktur sosial dunia virtual sangat 
berbeda dengan dunia konvensional, maka tidak mengherankan jika cukup banyak 
orang yang kemudian jatuh pada sekadar pencitraan tanpa kualitas konten yang cukup di 
twitter untuk mendapatkan peluang eksistensi ketenaran sebagai seorang ‘selebtwit’. 

5.  Simpulan 

Suku-suku virtual di twitterlandterbentuk melaluiproses evolusi sistem sosial 
virtual yang disokong oleh struktur awal twitter sehingga idealitas tentang konsep suku 
virtual dapat terjadi. Suku virtual setidaknya memenuhi tiga elemen dasarnya sebagai 
sebuah suku dalam pengertian kontemporer, yaitu adanya gagasan, leader, dan orang-
orang yang saling terhubung.Suku-suku virtual ada yang berada pada situasi semacam 
hukum rimba dimana suku-suku virtual ingin tetap mengkokohkan pengaruh dan 
kekuatannya masing-masing melalui adu kuat-kuatan.Jikapun tidak untuk berperang 
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virtual, sebagian suku-suku virtual lainnya berupaya mengeksiskan keberadaannya 
dalam format-format yang positif. Dalam konteks masyarakat multikultural, dinamika 
ini dapat dianggap sebagai proses evolusi pendewasaan diri sebagai efek sosial dari 
teknologi komunikasi dan informasi sehingga ruang virtual berikut perangkat 
turunannya eksis. 
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