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Penelitian ini mendeskripsikan tentang penggunaan inetrnet dalam kampanye 
pilwali surabaya 2010. Dimana internet sebagai media baru, yang bebas dan tidak 
memihak. Internet meberikan sebuah tempat bagi masyarakat di Indonesia untuk 
mengeluarkan aspirasinya. Demikian pula dengan warga kota Surabaya. Warga 
Surabaya yang dinilai telah akrab dengan internet apalagi jejaring sosial facebook 
mebuat para calon-calon yang maju dalam pilwali 2010 berlomba-lomba untuk 
mengkampanyekan dirinya lewat jejaring sosial yang paling banyak di gunakan ini. 
Menggunakan website dan facebook untuk berkampanye diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada warga Surabaya yang tidak sempat datang dan 
mengikuti kampanye. Sehingga mereka dapat mengikuti kampanye dari website yang 
dimiliki masing-masing calon saja. Pasangan Arif Afandi-Adies Kadir (CACAK) dan 
pasangan Risma-Bambang (RIDHO) juga melakukannya. Mereka membuat website 
sebagai media untuk melaporkan atau menginformasikan kegiatan kampanye yang 
telah dilakukan dan berita-berita di media massa yang menyangkut kampanyenya, 
dengan kata lain mereka menggunakan website untuk mencitrakan diri mereka. Selain 
website kedua pasangan tersebut juga memiliki akun facebook. Media ini dipilih 
karena telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat surabaya, apalagi kalangan 
pelajar, akademisi, pengusaha, karyawan, dan pegawai negeri. Terdapat kelebihan jika 
melaksanakan kampanye dalam dunia maya ini. Bagi kedua calon, mereka dapat 
menjaring dukungan masyarakat dan mengambil simpati dari masyarakat. Dan lebih 
banyak lagi keuntungan bagi masyarakat Surabaya, salah satunya yang paling utama 
adalah mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka langsung kepada para calon. 
Sehingga apa yang menjadi pertanyaan, masukan, dukungan, pertanyaan, ataupun 
kritik dapat mereka lakukan dengan menulis komentar ke facebook ataupun website 
yang dimiliki oleh masing-masing calon. 
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