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Abstract 

This research aims to know how behavior of dating application (Tinder) 

users in disclosing their personal information on online dating applications. The 

disclosure of personal information on Tinder is an attraction for researchers to 

find out how Tinder users, especially among students, manage the openness of 

their personal information for new people in cyberspace, especially Tinder. By 

using a case study research method on a number of Sebelas Maret University 

students who used Tinder through interview and documentation techniques, the 

results obtained showed that the privacy management carried out by UNS 

students was the delivery of private information including name, age (date of 

birth), domicile, status as a student, the campus where you study, as well as your 

hobbies and character in the Bio column. In expressing this identity, Tinder users 

too keep in mind the existence of private restrictions between public information 

that can be shared with audiences and private information that cannot be shared 

with the public. Every student who uses Tinder also periodically controls his 

Tinder account with the intention of keeping it from being misused by 

irresponsible people. In addition, Tinder users also carry out a management 

dialectic by thinking carefully about what to share in their respective Tinder 

profiles. 

 

Key word : Communication Privacy Management (CPM), Self Disclosure, Online 

Dating Application (Tinder) 



Pendahuluan 

Seiring dengan berkembangnya jaman, muncul banyak sekali penemuan 

baru yang menunjang aspek komunikasi di tengah masyarakat, salah satunya yang 

sering kita kenal sebagai sebuah teknologi.  Media sosial merupakan salah satu 

contoh nyata hasil dari perkembangan teknologi saat ini. Berdasarkan hasil 

riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di 

Indonesia kini telah mencapai angka 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi.  

Dari minat masyarakat yang semakin tertarik untuk menggunakan media 

sosial sebagai tren gaya hidup masa kini, tidak heran jika akhirnya kini banyak 

sekali aplikasi baru dengan berbagai macam inovasi yang menarik. Salah satu 

inovasi yang cukup unik ialah dengan munculnya aplikasi pencarian jodoh atau 

sering disebut dengan aplikasi kencan online (datting apps).  Penggunaan aplikasi 

kencan online kini telah menjadi fenomena sosial yang sedang populer dikalangan 

masyarakat pengguna aktif media sosial. Berdasarkan hasil riset dari Pew 

Research Center, pada tahun 2013 saja orang Amerika sebanyak 59 persen telah 

menganggap aplikasi ini merupakan sebuah cara baru yang baik untuk bertemu 

orang.  

Tinder sendiri merupakan satu dari sekian banyak aplikasi layanan 

pencarian sosial berbasis lokasi yang menggunakan layanan fitur GPS di ponsel. 

Tinder dipilih sebagai bahan kajian penelitian ini dikarenakan kepopuleran Tinder 

yang telah menjadi perbincangan hangat dalam lima tahun terakhir. Tinder juga 

dirasa sangat praktis dan menarik untuk mencoba merasakan pengalaman dalam 

mencari kenalan baru. Hal ini juga didukung oleh riset dari GlobalWebIndex yang 

menyatakan bahwa Aplikasi Tinder didominasi oleh pengguna berusia 25-34 

tahun.  

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengguna 

aplikasi kencan online Tinder mengelola akun Tindernya dan seberapa terbukanya 

ia dalam mengungkapkan informasi pribadi di media sosial Tinder. Pengungkapan 

diri tersebut merupakan (self-disclosure) dimana merupakan suatu proses 



menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan 

informasi dengan orang lain (Wrightsman, 1987). Hal ini menjadi sebuah daya 

tarik peneliti untuk mengetahui bagaimana  pengguna Tinder khususnya 

dikalangan mahasiswa mengatur manajemen keterbukaan terhadap informasi 

pribadinya untuk orang baru di dunia maya khususnya Tinder.  

Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu 

Bagaimana Manajemen Privasi Komunikasi dari Pengguna Aplikasi Kencan 

Online “Tinder” di Kalangan Mahasiswa UNS? 

Landasan Teori 

1. Komunikasi 

 Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan pernah lepas 

dari yang dinamakan komunikasi. Dengan melakukan komunikasi, manusia 

dapat saling bertukar informasi, gagasan, ide, dan pengalaman. Seiring 

dengan perkembangan jaman saat ini, komunikasi antar manusia telah dibuat 

dengan semakin mudah dan praktis.  

 Lasswell yang dikutip dalam buku Onong Uchana Effendy mengatakan 

bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To 

Whom With What Effect? Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa 

komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan itu, antara lain Komunikator, Pesan, Media, Komunikan, dan Efek. 

2. Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau 

beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara 

langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung pula (Hardjana 2007).  Seiring berkembangnya zaman, komunikasi 

interpersonal juga dapat dilakukan melalui media sosial. Meski terdapat 

beberapa perbedaan, tahapan-tahapan hubungan komunikasi di media sosial 



ini sebenarnya telah diwakili oleh beberapa fitur dari sistem media itu sendiri 

yang secara otomatis menggantikan peran komunikasi verbal dan non-verbal, 

yakni berupa teks, gambar, audio, dan video. 

 Gunarsa dalam bukunya (2002:108) mengungkapkan bahwa untuk 

mencapai suatu komunikasi yang efektif dalam hubungan interpersonal, perlu 

adanya sikap terbuka yang akan menggantikan sikap dogmatis. Untuk itu 

kemudian pengungkapan identitas diri menjadi hal yang sangat penting dalam 

pengembangan hubungan komunikasi interpersonal melalui media sosial. 

3. Media Sosial 

 Media sosial merupakan suatu media online yang mendukung 

terjadinya proses interaksi sosial. Van Dijk dalam buku Nasrullah (2015) 

menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang berfokus pada 

eksistensi pengguna yang memfasilitasi para penggunanya dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Maka dari itu media sosial juga dapat disebut sebagai 

media (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna 

sehingga membentuk sebuah ikatan berupa hubungan sosial. 

4. Tinder 

 Tinder merupakan sebuah aplikasi layanan pencarian sosial yang 

berbasis lokasi yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna yang 

memungkinkan adanya kecocokkan. Tinder merupakan aplikasi pertama 

yang menggunakan fitur swipe (gesek). Dalam sistemnya, Tinder mampu 

membangun profil pengguna sesuai dengan apa yang diatur oleh 

pengguna itu sendiri. Pengguna Tinder dapat mengatur sedemikian rupa 

profil Tindernya agar dapat terlihat menarik oleh pengguna Tinder lain 

seperti menambahkan foto profil, hobi pengguna, hingga lokasi 

keberadaan pengguna. Jika dua pengguna menyukai satu sama lain 

melalui fitur swipe kanan tersebut, maka akan menghasilkan match 

(cocok) dan mereka dapat diberi ruang obrolan melaui chat di dalam 

aplikasi tersebut untuk berkenalan dan berbincang satu sama lain.  



5. Teori Manajemen Privasi Komunikasi 

 Kajian teori Manajemen Privasi Komunikasi (Communication Privacy 

Management-CPM) dikemukakan oleh Sandra Petronio yang dikembangkan 

untuk mengetahui cara orang dalam membuat keputusan tentang 

mengungkapkan, dan menyembunyikan informasi pribadi dari dirinya. Teori 

ini menunjukkan bahwa seorang individu akan mangelola serta 

mengkoordinasikan batas-batas informasi dari dirinya untuk dibagikan 

kepada mitra komunikasi yang nantinya diharapkan akan memberi manfaat 

tertentu.  

 Menurut Wrightsman, dalam buku Dayaksini (2001) menjelaskan 

bahwa Pengungkapan diri sendiri merupakan suatu proses pengungkapan  

yang diwujudkan dengan berbagi perasaan dan informasi kepada orang lain. 

Informasi yang diberikan tersebut mencakup berbagai hal seperti pengalaman 

hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan sebagainya.  

 Proses memutuskan antara ingin mengungkapkan atau menyimpan 

informasi diri inilah yang membutuhkan negosiasi dan koordinasi. Ada lima 

asumsi dasar yang dimaksud sebagai proses pembukaan pribadi (West dan 

Turner, terj., Brian Marswendy, 2008: 256), antara lain: 

a. Informasi Privat 

 Hal ini merujuk pada pesan dari proses pembukaan pribadi. Ini 

merupakan informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti bagi 

seseorang yang sifatnya privat. Prosesnya dapat diungkapkan baik secara 

lisan maupun tulisan.  

b. Batasan Privat  

 Batasan privat yang merupakan sebuah garis perumpamaan batasan yang 

memisahkan antara informasi yang bersifat pribadi dan informasi yang 

bersifat publik.  

c. Kontrol dan Kepemilikan 

 Asumsi ini membawa pada pemikiran sebagai pemilik informasi privat 

ini, mereka berhak untuk mengontrol apakah informasi itu akan disimpan 



atau dibagikan kepada orang lain dan jika pada nantinya dibagikan, siapa 

saja yang boleh mengakses informasi ini. 

d. Sistem Manajemen Berdasarkan Aturan 

 Sistem ini terdiri atas tiga privasi aturan manajemen untuk mengatur 

proses pengungkapan dan penyembunyian informasi pribadi. Tiga unsur 

ini meliputi karakteristik aturan pribadi, batasan koordinasi, serta batasan 

turbulensi. 

a. Karakteristik Aturan Privasi (Characteristics of Privacy Rules) 

Karakteristik aturan privasi merupakan suatu proses didalam sistem 

manajemen privasi yang mendiskripsikan sifat dasar dari aturan 

privasi. Karakteristik aturan privasi sendiri memiliki lima kriteria 

untuk menjelasakan bagaimana aturan privasi ini dibangun, antara 

lain: 

1) Kriteria Berdasarkan Budaya 

2) Kriteria Berdasarkan Gender 

3) Kriteria Mengenai Motivasi 

4) Kriteria Kontekstual 

5) Kriteria Rasio Resiko-Keuntungan 

b. Batasan Koordinasi (Boundary Coordination) 

Koordinasi batasan merujuk pada bagaimana antar individu 

mengelola dan menjaga informasi yang dimiliki bersama dalam 

sebuah hubungan.  

c. Batasan Turbulensi (Boundary Turbulence) 

Istilah turbulensi batasan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian 

kriteria privasi antar kedua komunikan, di sana akan terjadi 

turbulensi batasan. Kasus yang mungkin terjadi dalam turbulensi 

batasan adalah bocornya suatu rahasia seseorang ke pihak lain 

sehingga dapat memungkin terjadinya sebuah konflik 

e. Dialektika Manajemen 

Asumsi yang kelima ini berfokus pada ketegangan-ketegangan antara 

keinginan untuk mengungkapkan informasi privat dan keinginan untuk 



menutupinya. Ketegangan ini terjadi di dalam diri seseorang sebagai yang 

memiliki informasi, ketika melakukan pertimbangan-pertimbangan antara 

membagikan atau menyimpan informasi yang dimiliki.  

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

yang menjelaskan suatu fenomena dengan mendeskripsikan masalah secara 

spesifik dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh tanpa mengutamakan 

banyaknya populasi atau sampling, sehingga yang lebih ditekankan dalam 

penelitian ini adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan pada banyaknya 

(kuantitas) data. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Sebelas 

Maret yang telah menggunakan aplikasi kencan online Tinder selama enam bulan 

terakhir dan setidaknya membuka Tinder tiga kali dalam seminggu. Sebanyak 

tujuh informan telah dipilih oleh peneliti yang terdiri dari mahasiswa aktif dari 

berbagai program studi dan angkatan serta durasi dan motivasinya menggunakan 

aplikasi Tinder. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semistruktur 

(semistructured interview) dimana pewawancara mempunyai daftar pertanyaan 

tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara 

bebas, yang terkait dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan merupakan landasan dalam melakukan 

wawancara. Kemudian pewawancara nantinya dimungkinkan untuk 

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga 

dimungkinkan mendapatkan data yang lebih lengkap. 

Analisis data dalam penelitian ini pada dasarnya dikembangkan untuk 

memberikan sebuah informasi yang logis terhadap sebuah data, menafsirkan 

(interpreting), atau mentransformasikan (transforming) data ke dalam suatu narasi 

yang kemudian akan mengarah pada suatu temuan ilmiah berdasarkan kajian teori 

yang ada, sehingga akhirnya mencapai pada suatu kesimpulan. 

 



Sajian dan Analisis Data 

Peneliti melakukan  wawancara dengan  tujuh orang informan  yang  memiliki 

latar belakang berbeda-beda.  Seluruh  informan  juga  telah  memenuhi  3  

kriteria  untuk dijadikan sebagai narasumber seperti yang disebutkan di atas 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Informan I 

Nama    : Ivan Septian 

Prodi/Fakultas   : Teknik Elektro/FT 

Angkatan   : 2017 

Durasi menggunakan Tinder : 12 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Iseng coba-coba, disuruh teman 

2. Informan II 

Nama    : Anna Carissa 

Prodi/Fakultas   : Pendidikan Akuntansi/FKIP  

Angkatan   : 2016 

Durasi menggunakan Tinder : 6 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Mengikuti teman dan ingin mencari teman  

3. Informan III 

Nama    : Diana Mawarsari 

Prodi/Fakultas   : Ilmu Komunikasi/FISIP 

Angkatan   : 2017 

Durasi menggunakan Tinder : 10 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Ingin mencari kenalan baru 

4. Informan IV 

Nama    : Henry Chrisna 

Prodi/Fakultas   : Bahasa Inggris/Sekolah Vokasi 

Angkatan   : 2019 

Durasi menggunakan Tinder : 9 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Untuk hiburan & cari kenalan 

5. Informasi V 

Nama    : Elang Gala 

Prodi/Fakultas   : Komunikasi Terapan/Sekolah Vokasi 

Angkatan   : 2019 

Durasi menggunakan Tinder : 8 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Ingin mencari teman dan relasi 

6. Informan VI 

Nama    : Kartika Risna 

Prodi/Fakultas   : Bimbingan Konseling/FKIP 

Angkatan   : 2019 

Durasi menggunakan Tinder : 6 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Penasaran dan ingin mencoba 

7. Informan VII 



Nama    : Yusron Avivi 

Prodi/Fakultas   : Hubungan Internasional/FISIP 

Angkatan   : 2018 

Durasi menggunakan Tinder : 12 bulan 

Alasan menggunakan Tinder : Ingin cari kenalan 

Berdasarkan teori Manajemen Privasi Komunikasi (Communication Privacy 

Management-CPM) yang dikembangkan oleh Sandra Petronio pada tahun 2002, 

terdapat lima poin penting yang akan dilalui dari proses pengelolaan informasi 

dalam media sosial, antara lain: 

1. Informasi Privat 

Dari temuan hasil, dapat dianalisis bahwa semua informan mengungkapkan 

informasi data diri pribadi mengenai dirinya kepada pengguna Tinder lain yang 

match secara masing-masing. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam 

keputusan mengungkapkan informasi mengenai identitas pribadi ini. 

Dari ketujuh informan, mayoritas mereka juga melakukan pengungkapan 

informasi privat dengan memanfaatkan fitur kolom Bio sebagai wadah untuk 

menyampaikan apa yang ingin mereka ungkapkan di media sosial Tinder. Secara 

keseluruhan kebanyakan dari informan memilih untuk menuliskan karakter diri 

dan hobi yang mereka suka dengan tujuan agar pengguna Tinder lain yang 

melihat profil mereka akan tertarik dengan apa yang mereka punya. 

Walau demikian juga ditemukan beberapa alasan yang cukup unik dan 

menarik, salah satunya argumen mengenai informan yang justru ingin terlihat 

seolah-olah minim info atau “misterius” sehingga menurutnya akan menarik 

pengguna Tinder lain untuk match dan berkenalan dengannya, sehingga hal 

tersebut nantinya akan dijadikan sebagai sebuah topik awal obrolan ketika 

memulai hubungan. 

2. Batasan Privat 

Dari hasil pengambilan data melalui ketujuh informan, ditemukan bahwa 

semua informan pada penelitian ini setuju dengan adanya batasan antara 



informasi yang dapat dibagikan kepada khalayak dengan informasi  yang 

tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Mayoritas informan menganggap hal 

ini perlu karena kita tidak akan pernah tau bagaimana sifat dan latar belakang 

orang sebenarnya dalam menggunakan aplikasi kencan online ini.  

Maka setiap pengguna perlu memiliki kewaspadaan yang lebih dalam 

menjaga informasi privat yang dimiliki agar nantinya tidak disalahgunakan 

oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dari jawaban ketujuh 

informan, terdapat beberapa hal yang termasuk kedalam poin penting  batasan 

privat ketika menggunakan aplikasi kencan online Tinder, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Keluarga 

b. Fisik (Ukuran dan Bentuk Tubuh) 

c. Nomor Telepon 

d. Kehidupan kampus 

 

Sesuai dengan teori manajemen privasi komunikasi menurut Petronio 

(2002) dalam bukunya, dijelaskan bahwa ketika informasi privat tersbut dipilih 

untuk tetap disimpan oleh seorang individu, maka batasannya disebut batasan 

personal (personal boundary). Dengan begitu ketika pengguna Tinder lain ada 

yang menanyakan soal hal ini, mereka akan menolak untuk membagikan 

informasi tersebut. 

3. Kontrol dan Kepemilikan 

Pada hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa ternyata setiap informan 

melakukan kontrol terhadap akun Tindernya secara berkala. Dapat dilihat 

bahwa mayoritas dari informan mengontrol akun Tindernya dengan lebih 

mengfokuskan untuk mengganti foto secara berkala. Hal ini dilakukan dengan 

alasan agar foto profil Tindernya tetap terjaga dengan baik dan tidak 

sembarang orang dapat menggunakannya dengan tidak bertanggungjawab. 

Selain itu dalam penelitian ini, juga ditemukan cara informan 

dalam melakukan kontrol atas informasi privat yang dimilikinya. Salah 



satunya dengan cara memblokir pengguna Tinder lain yang dirasa sangat 

mengganggu dan berpotensi untuk menyalahgunakan segala informasi yang 

telah diungkapkan oleh informan. Peneliti menilai langkah yang diambil 

informan merupakan suatu langkah yang tepat. Pasalnya hal ini selaras dengan 

teori yang sudah dijelaskan diatas bahwa seseorang akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mengontrol informasi privat yang telah dibagikannya dengan 

harapan segala informasi yang telah diungkapkan di aplikasi Tinder ini tidak 

bocor dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 

4. Sistem Manajemen Berdasarkan Aturan 

 Mengacu pada teori CPM yang digunakan, sistem yang dimaksud disini 

mengacu pada keputusan aturan yang berbasis sistem manajemen  yang 

memungkinkan untuk dikelola oleh individu itu sendiri. Terdapat tiga aturan 

manajemen untuk mengatur proses pengungkapan dan penyembunyian 

informasi pribadi ini, , antara lain: 

a. Karakteristik Aturan Privasi (Characteristics of Privacy Rules) 

Peneliti menemukan sebuah temuan bahwa beragamnya macam 

pengungkapan diri ketujuh informan di aplikasi Tinder, dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Salah satunya seperti tujuan dari masing-masing informan dalam 

menggunakan Tinder yang berbeda-beda. Kondisi ini diperkuat oleh teori 

yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa menurut Sandra Petronio dalam teori 

CPM, terdapat lima kriteria untuk menjelasakan bagaimana sebuah aturan 

privasi dapat dibangun oleh seseorang. Dalam penelitian ini salah satu kriteria 

yang sangat menonjol dan terlihat dalam membangun aturan privasi adalah 

kriteria mengenai motivasi atau tujuan dari menggunakan aplikasi Tinder itu 

sendiri. 

Selain itu,  kriteria lain yang menentukan proses pengungkapan diri dalam 

akun Tinder adalah kriteria berdasarkan gender atau jenis kelamin. Dari 

ketujuh informan ini terdapat tiga informan  berjenis kelamin wanita yang 

masing-masing memiliki pengalamannya sendiri dalam menggunakan Tinder. 

Seperti misalnya Anna sebagai informan II. Anna mengaku ketika sudah 



match dengan seseorang  dirinya akan menunggu orang tersebut untuk mulai 

menyapanya terlebih dahulu. Menurutnya dirinya sebagai wanita lebih baik 

menunggu apa yang ingin disampaikan laki-laki terlebih dahulu. 

b. Batasan Koordinasi (Boundary Coordination) 

Batasan koordinasi ini merupakan lanjutan dari bagaimana kesepakatan 

yang dibuat oleh sesama pengguna Tinder ketika saling berhubungan dan 

memberikan informasi terkait data diri. Menurut informan V, ketika menjalin 

hubungan dengan seeorang di Tinder dirinya sudah melakukan semacam 

kesepakatan dengan kenalannya untuk membagikan informasi yang sama, 

sehingga ini membuat keduanya bisa saling mengerti informasi satu sama lain 

serta saling menjaganya. 

Peneliti menganalisis bahwa terdapat sebuah alur yang dilakukan oleh 

kebanyakan pengguna Tinder, bahwa mereka lebih mengutamakan untuk 

saling memberikan informasi  satu sama lain ketika menjalin hubungan. Hal 

ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada sesama pengguna Tinder 

bahwa akun tersebut jelas dan tidak perlu khawatir datanya akan tersebar. 

c. Batasan Turbulensi (Boundary Turbulence) 

Hal yang kemungkinan terjadi dalam pengungkapan diri ialah adanya 

turbulensi batasan dimana terjadi bocornya suatu rahasia seseorang ke pihak 

lain sehingga dapat memungkin terjadinya sebuah konflik. Hal demikian juga 

dijumpai pada Diana sebagai informan ketitga. Ia bercerita bahwa dirinya 

pernah menemukan akun orang lain di Tinder dengan menggunakan salah satu 

foto yang telah ia bagikan di Tinder. Ternyata terdapat akun bodong dari orang 

yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan foto Diana sebagai salah 

satu foto profilnya. 

Hal serupa juga ternyata dialami oleh Yusron sebagai informan ketujuh. 

Ternyata ditemukan fakta menarik bahwa Yusron pernah menjadi korban dari 

sebuah modus penipuan yg sering dikenal dengan istilah “Catfishing”.  

Menurut Maden & Edward (dalam Astiarini 2015), Catfishing sendiri 

merupakan aktivitas penipuan dengan membuat profil akun yang sama sekali 



palsu dengan tujuan tertentu untuk menipu orang lain. Demikian juga yang 

dialami Yusron, Ia telah berkenalan secara jauh dan delam dengan salah satu 

pengguna Tinder yang menurutnya cocok. Namun pada akhirnya Yusron 

menemukan fakta bahwa orang yang selama ini berkenalan dengannya tersebut 

merupakan akun palsu dengan mencantukan informasi orang lain.  

Turbulensi lain dialami oleh Kartika sebagai informan VI. Dirinya sempat 

mengalami pengancaman ketika menjalin hubungan dengan seseorang di 

aplikasi Tinder. Pada awalnya Kartika diajak untuk kencan dan bertemu di 

sebuah hotel, namun dirinya menolak. Kemudian untuk melancarkan aksinya, 

orang tersebut mengancam foto yang Kartika berikan kepadanya akan 

dijadikan sebagai foto profilnya. 

Berdasarkan temuan ini, peneliti juga menganalisis bahwa ternyata masih 

banyak pengguna Tinder palsu yang berniat tidak baik semata hanya untuk 

keuntungannya saja. Seperti misalnya kasus Catfishing yang dialami oleh 

informan Yusron yang ternyata pelakunya merupakan penyuka sesama jenis 

yang melakukan hal seperti itu agar tidak mengalami penolakan oleh 

kenalannya di Tinder. 

5. Dialektika Manajemen 

Pada poin lebih berfokus mengenai ketegangan seorang pengguna Tinder 

untuk mempertimbangkan penyampaian suatu informasi di profil Tindernya. 

Secara garis besar mereka melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum 

menyampaikan sesuatu apapun itu di Tinder, namun pertimbangan ini tidak 

dilakukan hingga mencapai ketegangan yang berarti hingga berjam-jam bahkan 

berganti hari.  

Pertimbangan yang dipikirkan oleh informan kebanyakan lebih kepada 

bagaimana respon yang akan diterima oleh orang lain ketika mereka 

menyampaikan sesuatu. Seperti halnya informan Diana yang sebelum 

mengungkapkan sesuatu di akun Tindernya ia selalu memikirkan terlebih dahulu 

bagaimanakah respon orang terhadapnya, baik itu positif maupun negatif. 



Dengan adanya dialektika manajemen ini pengguna Tinder lebih bisa mengontrol 

dan terlebih memikirkan secara matang-matang terhadap apa yang akan ia 

bagikan dalam profil Tinder mereka masing-masing. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret Surakarta sebagai pengguna aplikasi Tinder melakukan proses 

manajemen privasi ketika melakukan pengungkapan identitas diri di akun 

Tindernya. Hal ini berupa penyampaian informasi privat yang dibagikan oleh 

mayoritas informan yang meliputi nama, usia (tanggal lahir), domisili, status 

sebagai mahasiswa, kampus tempat berkuliah, serta hobi dan karakter diri dalam 

kolom Bio. 

Secara keseluruhan, ketujuh informan menyebutkan inform asli sesuai dengan 

keadaan mereka. Mereka menganggap ketiga hal ini bukanlah suatu informasi 

privat yang perlu dirahasiakan. Namun terdapat perbedaan dari informan dalam 

mengungkapkan status pendidikan serta isi dari kolom Bio Tinder. Perbedaan 

pandangan tersebut didasari  beberapa kriteria yang meliputi kriteria berdasarkan 

budaya, gender, motivasi, kontekstual dan resiko-keuntungan.  

Dalam mengungkapkan identitas diri di aplikasi Tinder ketujuh informan 

tetap memperhatikan adanya batasan privat. Informasi yang bersifat privat ini 

antara lain mengenai keluarga, ukuran fisik yang mengarah ke hal negatif, nomor 

telepon, serta kehidupan kampus secara medetail. Menurut informan hal ini 

merupakan sebuah informasi yang privat yang tidak sembarang orang dapat 

langsung mengetahuinya, agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi oleh orang 

yang tidak bertanggungjawab. 

Setiap mahasiswa pengguna Tinder juga melakukan kontrol secara berkala 

terhadap akun Tindernya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan adanya 

penggantian foto profil secara berkala serta melakukan pengecekan kepada setiap 

akun Tinder yang match dengan informan. Apabila dirasa mengganggu serta 

memberi dampak yang merugikan terhadap informan, akan segera dilakukan 



pemblokiran. 

Dalam mengelola dan mengungkapkan identitas diri di aplikasi Tinder 

ketujuh informan sesuai dengan teori CPM melalui beberapa sistem tahapan 

yang meliputi karakteristik aturan privasi, batasan koordinasi, serta batasan 

turbulensi. Selain itu informan juga melalui tahap dialektika manajemen dimana 

terdapat ketegangan untuk mempertimbangkan penyampaian suatu informasi 

ketika menggunakan aplikasi Tinder. Pertimbangan yang dipikirkan oleh 

informan kebanyakan lebih kepada bagaimana respon yang akan diterima oleh 

orang lain ketika mereka menyampaikan sesuatu. Dengan adanya dialektika 

manajemen ini pengguna Tinder lebih bisa mengontrol dan terlebih memikirkan 

secara matang-matang terhadap apa yang akan ia bagikan dalam profil Tinder 

mereka masing-masing. 
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