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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Gambaran Umum Komunitas Info Cegatan Jogja (ICJ) 

 

A. Latar Belakang dan Sejarah 

 

ICJ merupakan suatu singkatan dari nama grup Facebook yaitu Info 

Cegatan Jogja. Bagi pengguna facebook khususnya warga Jogja pasti tidak asing 

lagi dengan grup tersebut. Grup yang didominasi penduduk Yogyakarta ini bisa 

dibilang forum media sosial paling unik dan fenomenal yang ada di kota Pelajar. 

Banyak kepentingan bersikutan diantara anggota yang bermacam-macam latar 

belakang pendidikan, umur, profesi dan sebagainya.  

Grup ini berdiri sejak tahun 2013, mempunyai slogan yaitu S.A.G atau 

Salam Aspal Grojal. Tidak ada unsur politik, grup ini juga tidak boleh untuk ajang 

promosi atau dagang. Murni sebagai wadah untuk berbagi informasi, 

kewaspadaan dan mengingatkan agar taat aturan lalu-lintas ketika berkendara di 

jalan. Para anggota ICJ juga membuka hati untuk saling menolong satu sama lain 

meski tidak saling kenal sekalipun. 

Grup facebook Info Cegatan Jogja sendiri sebenarnya mempunyai filosofi. 

Dari unsur “Cegatan” nya sendiri mempunyai folosofi dalam bahasa Indonesia 

artinya “hambatan”. Cegatan dalam konotasi yang paling menonjol diketahui 

masyarakat umum adalah razia kendaraan. Cegatan dalam hal ini hambatan 

berupa proses-proses pelayanan publik dari beberapa instansi terkait. Misalnya 

pada pelayanan publik mengurus surat menyurat,kehilangan stnk, membuat sim di 
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kantor polisi, biasanya banyak calonya. Hambatan-hambatan seperti inilah yang 

melandasi muncul nya istilah cegatan itu sendiri.  

“Awalnya kami membuat nama itu karena merasa mudah diingat, diucapkan 

gampang, dan orang mendengar juga penasaran. Istilah cegatan kami artikan 

kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam mengurus sesuatu, tidak semata 

cegatan lalu lintas. Cegatan lalu lintas hanya menjadi topik daya tarik utama. 

Waktu itu kami survei kecil- kecilan (dan) hampir seluruh masyarakat punya 

keluhan terkait lalu lintas, dan kami ingin ada control” koran-sindo.com, 

28/03/2016, dikutip pada 24/07/2017 pukul 16.00. 

 

ICJ adalah komunitas pengendara sepeda motor dari Yogyakarta dan 

sekitarnya yang mulanya terbentuk dari sebuah grup jejaring social facebook. 

Salah satu pelopor berdirinya grup ICJ adalah Yanto Sumantri atau akrab disapa 

Mas Antok.  Beliau adalah pendiri grup sekaligus admin dari Info Cegatan Jogja. 

Awal mulanya mas Antok bersama teman- temanya hanya sekedar kumpul-

kumpul saja, beliau ingin mempunyai wadah untuk bercerita, terutama tentang 

permasalahan-permasalahan pelayanan publik. Lalu dia bersama teman-temanya 

berinisiatif membuat grup media sosial melalui facebook. Antok mengakui bahwa 

lahirnya ICJ bukan saja kiprahnya seorang diri, melainkan ada juga orang-orang 

yang iktu merintis lahirnya ICJ yang tak ingin diekspos identitasnya. "Sebenarnya 

pendiri ICJ ada beberapa orang, hanya saja mereka memang tak ingin identitasnya 

diekspos karena imereka ingin privasinya terjaga dan tidak ragu-ragu dalam 

mengambil kebijakan terhadap kegiatan/ postingan yang melanggar," imbuh 

Antok. Selain itu mas Antok juga menyadari bahwa ICJ besar bukan hanya karena 

pengagas dan pengurus grup tersebut yang aktif dalam menjaga kondusifitas 

group, melainkan juga karena solidaritas sesama anggota group warga 

Yogyakarta, yang aktif dalam berbagai informasi aktual satu sama lainya.  
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Tidak seperti namanya Info Cegatan Jogja, Grup terbuka ini tidak hanya 

berbagi informasi seputar operasi/ cegatan/ razia lalu lintas di sekitar Jogja. 

Lambat tahun Info Cegatan Jogja adalah grup terbuka yang dapat berbagi 

informasi seputar kriminalitas, kecelakaan, info lalulintas, info kehilangan setra 

kejadian aktual yang terjadi di kota Jogja. Banyak orang yang belum tau tentang 

adanya grup ICJ ini. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa info cegatan jogja 

hanyalah grup facebook yang khusus diperuntukan untuk memberikan informasi 

seputar cegatan/ razia kendaraan saja. Seiring berkembangnya informasi yang 

memudahkan setiap orang dapat mengakses media sosial facebok, membuat 

paradigma baru tentang berbagai informasi dalam grup info cegatan jogja, dan 

tetap memakai nama tersebut sebagai nama grup cukup fenomenal ini dengan 

berbagai macam informasi di dalamnya. 

Adanya grup facebook ICJ bagi sebagian besar warga jogja sangatlah 

membantu. Kita dapat mengetahui banyak informasi aktual seputar kejadian di 

kota Yogyakarta. Hampir setiap hari postingan baru muncul dalam dinding grup 

facebook tersebut. Isi dari postingan tersebut merupakan kejadian seperti kasus 

kriminal, lalulintas, cegatan, kecelakaan, info kehilangan dll. Bahkan tidak sedikit 

postingan tentang isu sosial ataupun curhat dalam forum ICJ. Bahasa yang biasa 

digunakan dalam grup ini umumnya adalah bahasa Indonesia dan Jawa. Bahasa 

Indonesia lazim digunakan dalam bahasa nasional dan bahasa jawa digunakan 

kepada sesama, khususnya orang jogja dalam berinteraksi dan berkomunikasi.   

Yang membedakan grup ini dengan grup grup di Facebook yang lainnya 

adalah grup ini didasari oleh rasa solidaritas yang amat sangat tinggi. Tidak 
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terhitung lagi postingan postingan yang saling tolong menolong bagi anggota ICJ 

ataupun ke masyarakat luas. Pertolongan yang sering di posting di ICJ berupa 

postingan pertolongan penipuan, postingan mencarikan tempat penjual bensin 

untuk motor mogok kehabisan bensin, atau menolong masyarakat yang terkena 

usibah ban bocor, dan masih banyak lagi postingan-postingan aksi tolong 

menolong. (http://www.kompasiana.com/amallya-luckyta/jogja-punya 

icj_54f910a4a333116f068b4579 diakses pada 24/7/2017 pukul 14.30) 

Kini ICJ sudah  mempunyai 500 ribu lebih anggota yang tergabung dalam 

grup facebook terbesar di kota jogja tersebut 

(https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/members/.(Diakses pada 

28/03/2017, pukul 20.00). Dengan banyaknya anggota yang tergabung dalam grup 

tersebut menimbulkan perputaran arus informasi yang begitu cepat dalam setiap 

postingan di grup ICJ ini. Adanya informasi yang begitu cepat dan beragam 

tersebut perlu banyaknya peran sereta pihak luar yang mengawasi dan memantau 

setiap postingan yang sekiranya melanggar atau tidak sesuai dengan aturan grup 

tersebut. seperti instansi kepolisisan, pemerintahan dan lembaga terkait lainya.  

B. Tujuan komunitas Info Cegatan Jogja (ICJ) 

Pada awalnya ICJ dibentuk digunakan untuk  memberi informasi 

mengenai razia di siang hari bagi member yang belum memiliki SIM atau 

kendaraan tidak lengkap (baik surat maupun kelengkapan lainnya), diharapkan 

agar segera memiliki SIM dan melenkapi kendaraannya.  

Seiring perkembangan jaman kini ICJ berkembang yang semula hanya 

untuk memberi informasi mengenai razia saja menjadi informasi terkini di DIY 

http://www.kompasiana.com/amallya-luckyta/jogja-punya%20icj_54f910a4a333116f068b4579%20diakses%20pada%2024/7/2017
http://www.kompasiana.com/amallya-luckyta/jogja-punya%20icj_54f910a4a333116f068b4579%20diakses%20pada%2024/7/2017
https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/members/.(Diakses
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dan meliputi berbagai berita, bukan sekedar berita tetapi juga solusi permasalahan, 

dan yang lebih penting lagi adalah dalam hal tolong menolong serta kegiatan 

sosial yang lebih dikedepankan. 

C. Visi dan Misi Grup/Komunitas Info Cegatan Jogja (ICJ) 

Pengurus ICJ tidak merumuskan visi dan misi secara formal karena 

kebanyakan pengurus dan member ICJ bukan berasal dari lingkungan akademis, 

sehingga Visi yang dijalankan adalah visi yang sesuai dengan pancasila sila ke-5 

yang sudah dirumuskan oleh para pendiri NKRI ini yaitu "KEADILAN SOSIAL 

BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA". Misi yang dijalankan adalah 

“membangun masyarakat Jogja agar tetap “Istimewa” dan merubah Jogja menjadi 

lebih baik terutama dalam hal sosial yang sudah mulai luntur”  

D. Struktur kepengurusan Grup Info Cegatan Jogja 

 

Dalam mengelola grup ICJ, pengurus membagi dua lini antara media 

(facebook) dan dalam komunitas (nyata). Fungsinya yaitu untuk mengontrol dan 

mengawasi interaksi antara para anggotanya. Struktur kepengurusan yaitu bersifat 

fleksiibel, dengan kata lain pengurus tidak tetap bisa saja berubah rubah sesuai 

kesepakatan antar pengurus grup tersebut. Terdapat dua kepengurusan dari lini 

media dan koordiantor lapangan: 

1. Koordiantor media (Facebook) 

koordinator media berfungsi sebagai pengawas atau gatekeeper untuk 

mengawasi setiap interaksi dalam grup facebook Info Cegatan Jogja.Tugas 

Koordinator media atau admin yaitu memantau postingan atau komentar yang 

menyalahi aturan grup yang berlaku. Admin berhak memperingatkan anggota 
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yang melanggar atau bahkan mengeluarkanya jika postingan atau komentar sudah 

melenceng dari batasanya. Berikut adalah susunan pengurus dan moderator 

komunitas ICJ, yang bersifat fleksibel atau suatu saat bisa berganti- ganti:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perbedaan Peran Antara Pengurus dan Moderator Grup Facebook. Ada dua peran 

untuk orang yang mengelola grup pengurus dan moderator. Fitur tambahan ini 

akan bermanfaat bagi 'founder' grup facebook dalam mengelola aktivitas 

didalamnya serta membuat kebijakan terkait wewenang masing-masing peran. Di 

bawah ini menjabarkan peran dan kemampuan dari dua peran tersebut: 

Tugas  Pengurus: 

PENGURUS Hendry Irianto 

Andi Tirto 

Yanto Sumantri

 

  

Diaz Ma’ruf 

Wegig Trisukoco 

Moderator 

Paimin  

Shandiyo Shandiyo 

Hartanto Wijaya 



43 

 

 Membuat anggota lain menjadi pengurus atau moderator 

 Menghapus pengurus atau moderator 

 Mengelola pengaturan grup (mis: mengubah nama grup, foto sampul, 

atau pengaturan privasi) 

Peran Moderator: 

 Menyetujui atau menolak permintaan keanggotaan 

 Menyetujui atau menolak kiriman di grup 

 Menghapus kiriman dan komentar di kiriman 

 Menghapus dan memblokir orang dari grup 

 Menyematkan atau membatalkan semat kiriman 

 Lihat pesan masuk dukungan 

2. Koordinator Lapangan/ wilayah  (komunitas) 

Koordinator di lapangan atau koordinator wilayah (Korwil) berfungsi 

untuk memudahkan jalur informasi tiap wilayah serta memudahkan dalam 

mengkoordinir anggota-anggota di masing-msing wilayah. Wilayah dijogja 

meliputi sleman barat, sleman timur, bantul, kulonprogo, Gunung kidul, 

sedangkan di luar jogja seperti jabodetabek dan pulau Dewata mempunyai korwil 

yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut: 

 Sleman Barat  : Jas Surawan 

 Selman Timur  : Adi putra sulaiman 

 Bantul    : Sultan Muchib 

 Kulonprogo  : Mas Pe’ex 

 Gunungkidul  : Mas Ndoman 
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 Jabodetabek  : Nino W 

 Pulau Dewata  : Wulan frozen 

Dalam Komunitas ICJ ini hampir setiap seminggu sekali para anggotanya 

melakukan Kopi Darat (KopDar) kumpul bersama. karena wilayah Jogja sangat 

luas maka di setiap kabupaten memiliki pengurus sendiri atau di ICJ disebut 

Korwil (Koordinator Wilayah) biasanya yang menjadi koordinator ini adalah para 

senior yang sudah lama mengikuti dan aktif di kegiatan ICJ. Koordinator di 

lapangan atau koordinator wilayah (Korwil) berfungsi untuk memudahkan jalur 

informasi tiap wilayah serta memudahkan dalam mengkoordinir anggota-anggota 

di masing-msing wilayah. Bahkan ada juga member diluar Jogja yang juga 

membuat kopdar sendiri seperti di wilayah Jabodetabek dan Bali, mereka adalah 

orang-orang Jogja yang bekerja di luar Jogja dan ada pula yang bukan orang Jogja 

namun tertarik dengan komunitas ICJ sehingga ikut bergabung dengan komunitas 

ICJ di wilayah luar Jogja.  Berikut tempat-tempat yang biasanya digunakan para 

member untuk kopdar: 

1.     Wilayah Kota Yogyakarta 

 Alun-alun utara / Angkringan Pak Amin sisi timur Pendopo 3, 

Waktu Sabtu Malam Pukul 20.00 – selesai, Koordinator: Fillbuzz 

 Angkringan KR Jl. Mangkubumi, Sabtu malam pukul 20.00 -  

selesai 

2.     Bantul 

 Lapangan Paseban / pojok lor kulon, Waktu Sabtu Malam Pukul 

20.00 – selesai Koordinator Sultan Muchib 
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 Bawah Tower, Beji, Sumber Agung, Jetis, Bantul di Angkringan 

Pak Mendung, waktu Rabu malam jam 21.00 – selesai. 

koordinator: Ahmad Walidi 

3.     Sleman Timur 

 Samping Bank Artha / barat jalan, Samping angkringan Pak Sukir, 

Waktu Sabtu Malam Pukul 20.00 – selesai, Koordinator Adi Putra 

Sulaiman 

4.     Sleman Barat 

 Lapangan Denggung / pojok barat sebelah utara, Waktu Sabtu 

Malam Pukul 20.00 – selesai. Koordinator  Ahmad Jas Surawan 

5.     Kulonprogo 

 50meter Barat patung kuda Nyi Aeng serang wates, Waktu Sabtu 

Malam Pukul 20.00 – selesai. Koordinator P ex-saja 

6.     Gunung Kidul 

 Depan pasar wonosari / angkringan kopas, Waktu Sabtu Malam 

Pukul 20.00 – selesai, Koordinator Ndoman. 

7.     Jabodetabek 

 Di Ragunan samping stasiun kereta2an, Waktu: setiap bulan 

minggu ke-3, jam 09.00 – selesai. koordinator : Samirin Bheghe/ 

Nino W. 

8.     Denpasar  

 Angkringan Jogja, jl Gatsu tengah (samping barat ace hard ware) 
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Waktu: setiap Sabtu malam jam 20.00 wita – selesai. koordinator : 

Wulan Frosen 

Tempat / lokasi Kopdar sifatnya fleksibel atau tidak tetap. Akan tetapi daftar 

diatas menajadi patokan awal bagi para anggota jika akan mengikuti kegiatan 

tersebut. Lokasi bisa berpindah-pindah tergantung kondisi pada saat hari itu, 

biasanya terdapat halangan hujan, lokasi dipakai untuk acara lain dan berbagai 

halangan lainya.  

E. Peraturan dalam Grup facebook Info Cegatan Jogja (ICJ) 

Dalam sebuah grup atau komunitas pasti ada peraturan guna membatasi 

para anggotanya dalam etika berkomunikasi. Peraturan tersebut dibuat bukan 

semata-mata hanya tulisan dalam kertas saja, akan tetapi peraturan dibuat untuk di 

tepati oleh semua anggota. Dalam grup facebook Info Cegatan Jogja terdapat 

peraturan yang harus di taati yaitu: 

* Dilarang promosi/jualan dengan modus apapun. 

( BO, MLM, review produk dan segala bentuk pembahasan yang mengarah pada 

kegiatan promosi/jual beli ) 

Termasuk pertanyaan mencari suatu produk atau jasa, silakan post di FJB sekitar. 

* Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. 

* Harap tidak membuat kiriman atau komentar berualang yang tidak diperlukan. 

Bila mengarah ke flood / spam akan ditindak tanpa peringatan. 

* Hindari memposting link, sekiranya ada informasi berguna, silakan copy paste 

kesini. Kecuali memang dengan pertimbangan dan alasan tertentu ( admin punya 

standart penilaian untuk masalah ini ) 
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* Dilarang melakukan perekrutan apapun bentuknya, termasuk lowongan 

pekerjaan, relawan komunitas/lembaga/diklat ataupun kepentingan lain kecuali 

sudah ada koordinasi dengan pengurus. 

* Post lalu tidak merespon bila dihapus mohon pengertianya, bila ada pertanya'an 

dan keluhan tentang postingan tersebut, Anda wajib menanggapi. 

* Keluhan tentang post dilock atau dihapus silakan langsung menghubungi 

pengurus, tidak perlu membuat post baru tentang hal tersebut, bila post dihapus 

dan dirasa belum selesai, silakan post ulang. 

* Dilarang membahas tentang sepak bola, suporter, dan segala urusan yang terkait 

dengan basis masa atau ormas tertentu. 

* Posting atas nama komunitas lain atau mempromosikan group/komunitas lain 

tidak diperkenankan, bila ada kepentingan silakan posting sebagai member ICJ. 

* Dilarang memposting hal-hal yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di 

Group. 

* Dilarang melakukan tindakan provokasi yang dapat menyinggung 

member/komunitas lain. 

* Hindari posting dengan topik yang sama dengan Post yang dibuat sebelumnya 

dalam waktu berdekatan. 

* Dilarang posting gambar yang mengandung Hak Cipta Orang Lain, Pornografi, 

SARA, dll. Termasuk perang gambar, maaf jika tidak ada toleransi untuk masalah 

ini. 

(https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/permalink/2211829865509

991/ diakses pada 24/7/2017 pukul 16.00.  

 

 

https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/permalink/2211829865509991/
https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/permalink/2211829865509991/
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F. Kegiatan komunitas ICJ 

Interaksi yang dilakukan dalam sebuah komunitas online tidak hanya 

sebatas dalam media sosial saja, akan tetapi saat ini banyak komunitas online yang 

melakukan interaksi langsung atau berjumpa langsung kepada anggota-anggota 

lain melalui istilah kopdar. Tidak ada arti yang baku untuk menyebut kata kopdar, 

akan tetapi dapat diartikan sebagai suatu interaksi secara face to face tanpa 

melalui media sebagai perantaranya yang biasanya dilakukan oleh sebuah 

komunitas atau organisasi.   

Dalam sebuah komunitas Info Cegatan Jogja, interaksi terjadi dalam dua 

bagian yaitu interaksi online dan interaksi ofline. Selain melakukan interaksi 

online yaitu dalam facebook. Grup facebook ICJ juga melakukan interaksi ofline. 

Interaksi ofline pada komunitas Info Cegatan Jogja biasanya terjadi pada saat 

kopdar, acara syawalan, ulangtahun komunitas, ataupun kopdarnas dan aksi sosial 

lainya. Akan tetapi kopdar menjadi suatu interaksi yang paling sering dilakukan 

oleh para anggota ICJ. Arti atau istilah kopadar sendiri dapat dikatakan sebagai 

kopi darat yang artinya adalah ajang pertemuan antara orang-orang yang biasanya 

sudah saling kenal melalui media internet ataupun media sosial.  

Dalam komunitas seperti Info Cegatan Jogja ini kopdar dilakukan rutin setiap 

hari sabtu malam untuk wilayah sektor kota Jogja, untuk wilayah lain seperti 

bantul, sleman, kulon progo dan sebagainya mempunyai jadwal sendiri dalam 

melakukan perkumpulan ini. Lokasi yang digunakan juga bersifat fleksibel 

sehingga dapat berpindah-pindah tempat menyesuaikan kondisi dan situasi. 
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Fungsi dari kopdar dalam komunitas ICJ yaitu mempererat silaturahmi antar 

member atau anggota dengan anggota lain serta untuk melakukan koordinasi antar 

korwil (koordinator wilayah) jika akan ada acara atau kegiatan yang 

diselenggarakan komunitas ICJ.  

 

Gambar 2.1 

Kegiatan berbagi nasi 

 

    
 

(sumber: screnshoot postingan facebook Info Cegatan Jogja) 
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Gambar 2.2 

Kegiatan donor darah bersama kepolisian 

 

(sumber: screnshoot postingan facebook Info Cegatan Jogja) 

Gambar 2.3 

Relawan posko mudik 

 

(sumber: screnshoot postingan facebook Info Cegatan Jogja) 
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Gambar 2.4 

Kegiatan bedah rumah ICJ 

  

 

(sumber: screnshoot postingan facebook Info Cegatan Jogja) 
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G. Contoh Postingan dalam grup ICJ 

Gambar 2.5 

Postingan kriminalitas 

  

  

(sumber: screnshoot postingan facebook Info Cegatan Jogja) 
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Gambar 2.6 

Postingan cegatan 

 

 

(sumber: screnshoot postingan facebook Info Cegatan Jogja) 

 


