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ABSTRAK 

 

Kajian ini menjelaskan Fenomena penggunaan jejaring sosial online sebagai strategi 
politik untuk memenangkan kandidat Jokowi-Ahok pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012. 
Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi media “perang politik di dunia informasi”, 
dimana Sebuah kontestasi calon gubernur yang dikelola melalui marketing politik dan promosi 
dengan menjadikan ruang publik online sebagai medan pertempuran. Politik era baru perlu untuk 
dicermati sebagai sebuah pengetahuan tentang bagaimana para calon gubernur memaknai sebuah 
jejaring sosial sebagai instrument politik, bagaimana tim sukses mengkonstruksi publik dengan 
menggunakan jejaring sosial.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Paradigma interpretatif sebagai sudut 
pandangnya. Informan dipilih menggunakan cara snowball. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi lapangan dan wawancara mendalam. Prosedur penelitian secara keseluruhan 
menggunakan metode kualitatif. Kajian ini menggunakan kerangka pemikiran dealektika momen 
simultan Peter L berger dan demokrasi deliberatif Jurgen Habermas sebagai pisau analisis dan 
wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Beberapa konsep dan isu utama yang 
dipakai untuk membatasi kerangka kerja dan pemikiran dalam penelitian ini antara lain Pilkada 
gubernur, jejaring sosial, komunikasi politik, dan konstruksi sosial untuk mempermudah dalam 
memahaminya. 

Secara keseluruhan kajian ini menjelaskan bahwa media sosial dalam dunia politik dapat 
dikatakan sebagai “media” promosi efektif dalam dunia politik. Jejaring sosial melalui media 
internet menawarkan komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih massif dan cepat. Selain 
membahas strategi pemenangan, kajian ini juga membahas mengenai sebuah pemaknaan 
penggunaan jejaring sosial. Beberapa makna penggunaan jejaring sosial di pilkada DKI Jakarta 
kali ini memiliki masing masing diferensiasi yang berbeda, makna tersebut diantaranya adalah 
jejaring sosial dimaknai sebagai sebuah media pembentuk opini publik, media promosi 
demokratis, penggerak revolusi, media pengintaian lawan, dan media komunikasi dua arah. 
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