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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Milenial diketahui merupakan bagian dari orang – orang yang lahir pada 

tahun 1980an hingga 2000an atau bisa dikatakan mereka berada di rentang usia 

17-34 tahun. Pada usia tersebut mereka turut memiliki hak pilih yang dapat 

digunakan dalam agenda pemilihan umum mulai dari legislatif hingga presiden. 

Generasi milenial merupakan individu yang kreatif, cara berpikir mereka sering 

kali out of the box yang lebih menekankan pada unsur logis tanpa melihat sebuah 

fenomena yang ketinggalan jaman. 

Di sisi lain, individu yang tergabung dalam generasi kekinian ini turut 

memiliki etika komunikasi yang cukup baik. Mereka mempunyai wawasan 

bahkan gagasan atau ide yang cemerlang dan berbeda dari banyak orang. 

Kehadirannya pun sering dikaitkan dengan internet dan media sosial. Mereka 

lebih suka membaca secara virtual daripada membaca konvensional seperti surat 

kabar dan lain – lain. Generasi milenial memang lah ditujukan bagi mereka yang 

melek teknologi dibanding generasi sebelumnya. Mereka bahkan bisa 

menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam untuk berselancar di internet dan 

melakukan berbagai interaksi di media sosial. Hal ini diketahui dari hasil survei 

nasional dengan 1800 responden yang dilakukan oleh Alvara Researcher Center, 

yang mana menyebut bahwa topik yang banyak dicari oleh generasi ini rupanya 
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tidak lain mengenai sosial dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, film dan 

musik.
1
  

Dengan demikian hendaknya kemunculan para milenial di gelaran 

pemilihan umum 2019 tidak bisa dianggap sebelah mata. Mereka tentu memiliki 

peran untuk turut andil dalam berkontribusi memajukan demokrasi suatu negara. 

Kondisi ini kian terbukti dari adanya peningkatan jumlah pemilih muda setiap 

tahun. Pada pemilihan presiden 2009 tercatat 36 juta pemilih milenial dari total 

176 juta daftar pemilih. Kemudian meningkat di tahun 2014 di mana pemilih 

milenial tercatat menoreh angka 56 juta dari 186 juta pemilih terdaftar
2
. Dengan 

jumlah suara milenial yang begitu besar dan meningkat di setiap tahunnya tentu 

menjadi potensi penting untuk mendulang suara dari generasi mereka. Akan tetapi 

yang perlu digaris bawahi, sering kali para milenial belum menemukan dan 

menentukan pilihannya karena kurang mengetahui informasi dan pengetahuan 

atas profil elit politik yang hendak dipilih. Di sisi lain, apabila suara atau hak pilih 

dari milenial ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka tentu menjadi momentum 

yang sangat sayang jika dilewatkan, apalagi tatkala melihat jumlah pemilih 

milenal yang sangat banyak dan dapat 
berpengaruh

 besar pada perolehan suara calon 

pemimpin. Menurut Yose rizal selaku pendiri lembaga survei Politicawave bahwa 

setidaknya 60 persen dari total jumlah pemilih kurang lebih 150 juta pemilih 

adalah pemilih milenial yang mana kriteria usianya mulai 17-34 tahun.
3
 

                                                             
1 Dalam jurnal “Memahami Milenial” oleh Hassanudin Ali. Diakses 28 februari 2019 
2 Dalam laman Kpu.go.id diakses 28 februari 2019 
3
 Yose Rizal, Good election, Debat calon wakil presiden 2019. NET Tv. 17 maret 2019. 22.00 

WIB 
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Berbicara mengenai milenial dan kaitannya dengan pemilihan umum, 

tentu menjadi sebuah pengingat bahwa tidak lah mudah untuk menarik simpati 

serta dukungan dari kalangan kekinian ini. Sebab mereka melakukan berbagai 

cara guna mengetahui secara mendalam latar belakang dan karakter elit politik 

yang akan dipilih. Seperti yang tertulis dalam laman Tirto
4
, di mana pengamat 

politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut jika pada 

Pemilu 2019 nanti, siapapun yang hadir di pusaran pesta demokrasi tentu akan 

susah merebut simpati kelompok milenial. Dengan demikian, potensi caleg 

maupun capres-cawapres pada akhirnya berada di titik 50:50. Kondisi ini tak lain 

karena kelompok milenial dirasa memiliki pandangan atas sesuatu yang lebih 

rasional dan cerdas. Hal tersebut senada dengan pengalaman yang hadir pada 

Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, di mana generasi milenial pada saat itu berusaha 

menuangkan gagasan berdasarkan logika yang lebih sederhana. Oleh sebab itu 

hendaknya para elit politik harus benar benar memikirkan cara untuk mengambil 

simpati para milenial. Salah satunya dengan menggunakan kampanye lewat media 

sosial yang diharapkan mampu menarik simpati mereka.  

Tak hanya itu, selain dirasa membutuhkan aktor politik yang apik dan 

mumpuni, tentunya generasi milenial turut menginginkan sosok yang memang 

telah dikenal, atau paling tidak elit politik tersebut telah memiliki citra yang baik 

di lingkungannya. Sebab hal demikian membuat aktor tersebut mendapat nilai 

„lebih‟ di mata pemilih mileial. Sementara beberapa caleg atau mereka yang 

hendak merebut kursi pada pesta demokrasi ke depan merupakan bagian dari 

                                                             
4
 https://tirto.id/karakter-figur-pilihan-milenial-di-pemilu-2019-menurut-pakar-lipi-cVKn diakses 

28 februari 2019 
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orang-orang yang tidak begitu dikenali baik profil atau kehadirannya. Kondisi ini 

senada dengan hasil riset yang dilakukan Liando (2016:21)
5
 di mana pada 

penelitiannya tertulis jika di Kabupaten Minahasa pada 2014 terdapat 18,25% 

informan yang tidak memilih karena tidak mengenal dan percaya akan janji-janji 

caleg. Situasi ini tentunya memiliki pengaruh penting untuk kemudian membuat 

masyarakat hendak memilih atau tidak. Bahkan 17,11% mengaku tidak memilih 

karena merasa tidak mendapat keuntungan apapun jika memilih caleg tersebut dan 

tidak merasa mengenali mereka.  

Di sisi lain, di era ini masyarakat kita terus mengenal dan menjelajah lebih 

dalam dengan apa yang disebut media sosial, yang diketahui hadir sebagai 

platform untuk bersosialisasi antar individu satu dengan individu yang lain dengan 

menggunakan sebuah teknologi masa kini. Media sosial memudahkan orang untuk 

saling berbagi informasi, mulai foto, data, informasi sampai kegiatan sehari hari. 

Tentunya media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan setiap 

individu, karena teknologi ini membuat seseorang bisa dengan mudah mendapat 

sebuah informasi baru bahkan bisa saling bertukar infomasi dengan orang lain 

tanpa adanya batasan tempat dan waktu.  

Namun, di zaman serba canggih ini penggunaan media sosial rupanya 

tidak hanya sebatas untuk berbagi aktivitas sehari sehari, melainkan mampu 

menjadi sarana baru dalam proses kampanye pemilihan umum (pemilihan 

presiden dan wakil presiden, hingga legislatif). Pada masa pemilihan umum 

                                                             
5
 Liando, Daud M. 2016. “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan 

Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 

2014)”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Halaman 14-28. 
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penggunaan media sosial menjadi langkah jitu bagi partai politik hingga aktor 

politik untuk berkampanye atau membangun citra yang baik kepada masyarakat. 

Tujuannya pun guna mengambil suara dari para simpatisan agar mampu 

mendulang kemenangan untuk dirinya sendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

diketahui sudah mengaturnya dalam putusan No. 35 Tahun 2004 Tentang 

Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni terkait peraturan 

semua jenis atau bentuk kampanye,
6
 yang salah satunya adalah penyebaran 

melalui media cetak dan media elektronik. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

melihat hadirnya media sosial sebagai wadah dalam berkampanye yakni melalui 

Instagram, Twitter dan Facebook.  

Menurut Kaplan dan Haenlein, media sosial adalah sekelompok aplikasi 

berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, 

yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran Konten Buatan Pengguna. 

Definisi ini menjelaskan bahwa media sosial bukanlah generasi internet yang 

sepenuhnya baru. Sebab media sosial sendiri sesungguhnya sangat bergantung 

pada konsep web 2.0, yang mana istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 

2004 untuk menggambarkan cara baru pengembang perangkat lunak. Dengan 

demikian pengguna pada akhirnya mulai memanfaatkan World Wide Web sebagai 

sebuah platform yang berisikan infomasi dan hiburan.
7
 Menurutnya media sosial 

sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari – hari si pengguna media sosial 

tersebut.  

                                                             
6 Dalam laman www.kpu.go.id/ diakses 11 April 2018 
7 Jurnal. Social media: back to the roots and back to the future. Hal 2-3 
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 Instagram sendiri didirikan oleh perusahaan Burbn, Inc. yang berdiri pada 

tahun 2010, sedangkan Twitter pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey
8
. 

Facebook merupakan sebuah media sosial berkantor pusat di Menlo Park, 

California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Tercatat 

hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif 

lebih yang mana separuhnya menggunakan telepon genggam untuk 

mengaksesnya.
9
 Facebook sendiri dapat digunakan dengan cara berbagi informasi 

berita maupun aktivitas sehari – hari lewat timeline diberanda media sosial 

facebook si pengguna tersebut. Lebih dari itu facebook juga menjadi alat untuk 

seseorang menjajakan karyanya bahkan sampai untuk berkampanye. Facebook 

sendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman – temannya semasa 

melakukan studi Universitas Harvard.   

 Media sosial seperti Instagram,Twitter, dan Facebook dewasa ini 

digunakan sebagai sarana kampanye untuk mengenalkan sosok calon pemimpin 

baru. Dalam kaitannya penggunaan media sosial memang dirasa lebih tepat karena 

mampu menarik banyak kalangan dan secara kemasan turut memiliki kemudahan 

bagi seseorang guna mengetahui informasi di dalamnya. Akan tetapi bukan berarti 

cara lama dengan memasang baliho di beberapa tempat strategis sudah 

ketinggalan jaman hanya saja dengan penggunaan pengerahan massa serta 

penggunaan atribut bisa dikatakan mulai terasa sepi. Di sisi lain, hadirnya media 

                                                             
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter, https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses 11 April 

2018 
9 "Facebook Tops Billion-User Mark". The Wall Street Journal. Dow Jones. October 4, 2012.  
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sosial bisa dikatakan mampu menghemat banyak pengeluaran parpol untuk proses 

kampanye. Selain itu solusi ini dinilai lebih ampuh dalam memperkenalkan 

pasangan calon pemimpin kepada generasi milineal, apalagi proses pertukaran ide 

dan penyebaran informasi dinilai lebih cepat karena tidak terbatas ruang dan 

waktu. 

 Indonesia diketahui masuk pada jajaran sepuluh besar jumlah pengguna 

aktif Instagram terhitung sejak Januari 2018 yang menempatkan masyarakat 

penggunanya berada pada urutan ketiga dengan total kurang lebih 50 juta 

pengguna setelah negara Brazil dan Amerika Serikat. Sama halnya dengan 

pengguna Instagram, jumlah pengguna Twitter aktif di Indonesia juga menempati 

urutan ketiga di bawah India dan Amerika Serikat dengan total 53 juta 

pengguna
10

. Sumber lain turut menyebut bahwa Indonesia menjadi pasar terbesar 

di Asia dengan 53 juta penggguna.
11

 Sementara pengguna Facebook di Indonesia, 

dilansir pada tahun 2017, menempati lima besar pengguna aktif di dunia dengan 

total 130 juta pengguna. Kehadiran Instagram, Twitter, dan Facebook ini 

hendaknya menjadi pusat perhatian bagi para pemilih millenial, yang mana peran 

dari media sosial secara tidak langsung mampu mempengaruhi pemilih millenial 

agar dapat tertarik memilih aktor politik, khususnya terhadap yang sehari – hari 

mereka lihat di media sosial. Harapannya tidak lain untuk memunculkan tingkat 

partisipasi masyarakat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Herbet McClosky 

(1972) menyebut bahwa dengan demikian hal ini mampu mengarah pada 

                                                             
10

  Melalui databoks.katadata.co.id (diakses 11 April 2018) 
11

  Dalam Tempo (Bisnis) dengan judul Pengguna Instagram Indonesia Pasar Terbesar di Asia. 

Diakses 11 April 2018 
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partisipasi politik yang ada di masyarakat, di mana nantinya mereka turut ikut 

berpartisipasi dan terlibat dalam pemilihan kepala pemerintahan dan juga proses 

pengambilan kebijakan. 

 Dewasa ini begitu banyak partai politik yang telah menetapkan kalangan 

pelajar, pemilih pemula ataupun pemilih milenial sebagai target dukungan suara. 

Partai-partai politik secara terbuka mensosialisikan dirinya melalui media massa 

dan media sosial dengan menyatakan siap merangkul kalangan tersebut. Fasilitas-

fasilitas yang dikhususkan untuk kalangan pemuda disiapkan sedemikian rupa 

guna memungkinkan mereka dalam berekspresi sesuai minat dan bakat. Secara 

mengejutkan beberapa partai politik pun telah menyiapkan serangkaian program 

yang cukup fantastis untuk bisa menarik minat pelajar guna terlibat secara aktif.
12

 

Hal demikian tentunya memang perlu dilakukan oleh para aktor dan partai politik, 

yakni melibatkan dan menghadirkan peranan anak muda khususnya para pemilih 

millenial agar tidak apatis terhadap situasi politik atau apa yang sedang terjadi di 

negaranya sendiri.  

 Sebut saja dalam Instagram, yang merupakan media sosial berisi video dan 

foto, yang mampu memudahkan penggunanya untuk membagikan kepada publik 

terkait aktivitas yang terjadi. Melihat pengguna di Indonesia yang cukup besar 

dengan menempati tempat ketiga di dunia sudah sepantasnya Instagram menjadi 

pangsa pasar untuk kampanye para elit politik dalam mengambil simpati generasi 

milenial. Melalui foto yang dibagikan pun nantinya para milenial dapat melihat 

                                                             
12

 “Peran Pemilih Pemula” http://www.edukasippkn.com/2016/06/peran-pentingnya-pemilih-

pemula-dalam.html, diakses 11 April 2018 
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keseharian aktivitas kampanye partai politik, calon presiden hingga calon 

legislatif. Apalagi dalam platform ini, konten yang dibagikan dapat turut 

dikomentari langsung oleh para pengunjung. Sementara di Twitter, aktivitas yang 

terjadi lebih condong ke percakapan dengan menggunakan hashtag yang 

tujuannya untuk menjadi trending. Kondisi ini tentu dapat dimanfaatkan oleh para 

aktor politik dengan melihat konten mana yang dapat menarik generasi milenial 

untuk berinteraksi dalam sebuah thread yang dibuat sehingga dari thread tersebut 

bisa menjadi sebuah trending di lini masa media sosial twitter. Sehingga tidak 

dapat dipungkiri bahwa penggunaan sebuah hastag sangat penting untuk 

meningkatkan tingkat percakapan di media sosial twitter. 

 Dengan adanya pengaruh pemilih milenial melalui media sosial dalam 

proses pemilihan umum sebagai platfrom baru dalam menarik simpatisan dari 

anak – anak muda ini, tentu bisa menjadi sebuah ruang baru dengan pengemasan 

yang sangat menarik dalam membangun citra di masyarakat. Di satu sisi dengan 

menggunakan media sosial para aktor dan partai politik tentu mendapat, paling 

tidak, perhatian dari pemilih pemula. Tak hanya itu, kondisi ini diharapkan 

menjadi tugas bagi para aktor dan partai politik untuk menyajikan konten yang 

menarik dan logis, karena masyarakat sudah mulai pintar dalam menelik sebuah 

berita atau informasi baru.  

 Kehadiran internet dan penggunaannya cenderung turut mampu memberi 

dorongan bagi penggunaan media sosial. Organisasi seperti partai politik rupanya 

juga berusaha untuk mengikuti perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. 

Namun, tampaknya partai-partai politik ini hanya mengendarai gelombang media 
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sosial tanpa strategi apa pun. Organisasi tersebut cenderung meremehkan 

implementasi media sosial karena mereka tidak memahami apa yang dapat 

disampaikan dalam platform tersebut. Padahal apabila ditelusuri lebih lanjut, 

tentunya partai politik dapat menghadirkan sisi positif atas keberadaan media 

sosial yang memang menjadi cara jitu dalam meraup suara.
13

 Sebab tentu tak 

dapat ditolak bahwa para caleg yang menggunakan media sosial sebagai 

„jembatan‟ dalam berkampanye agaknya mampu menjadikan mereka hadir 

sebagai „sosok‟ yang dirasa kekinian. Akibatnya, hal ini jelas membuat masing-

masing caleg, setidaknya, menjadi cukup dikenal dan mengenali para pemilih 

untuk kemudian menjadikan situasi yang ada sebagai sesuatu dalam meraup 

partisipan. Tak hanya itu, bahkan kemunculannya dalam platform online turut 

menciptakan sebuah komunikasi efektif, yang dapat dibangun guna meraih citra 

yang baik. Berbicara lebih lanjut, kehadiran para caleg dalam industri media 

sosial tidak bisa sembarang digunakan. Seperti yang disebut dalam situs berita 

online RRI
14

 bahwa dalam keberadaannya, KPU Surabaya telah mengatur 

kehadiran kampanye para calon legislatif yang tidak bisa bebas melakukan 

kampanye menggunakan medsos pribadi. Kampanye atau pendekatan tersebut  

hanya bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial partai politik masing-

masing. Namun rupanya ini tentu tidak menggentarkan beberapa caleg yang tetap 

melakukan kampanye baik secara terang-terangan maupun sembunyi pada akun 

pribadinya masing-masing. Sebut saja calon anggota legislatif dari partai Nasional 

                                                             
13 Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing 

Our Political Systems. Jurnal hal 2-3 
14

http://rri.co.id/post/berita/581391/pemilu_2019/kpu_surabaya_caleg_kampanye_via_medsos_gu

nakan_akun_parpol.html 
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Demokrasi yakni Manohara Odelia Pinot yang menjadi contoh atas penggunaan 

media sosial sebagai wadah dalam berkampanye. Diketahui bahwa Manohara 

memiliki jumlah pengikut dalam platform Instagram sebanyak 142.000 (seratus 

empat dua ribu) orang yang artinya menunjukkan bahwa ia mampu membagikan 

setiap kegiatan dan gagasannya terhadap audiencenya, yang tentu hal ini dapat 

menjadi ajang untuk menarik minat generasi kekinian agar, setidaknya, 

mengetahuinya. Kondisi ini hendaknya juga didukung dengan usia dan latar 

belakang Manohara yang masih cukup muda hingga beberapanya menjulukinya 

sebagai caleg milenial, yang juga ia merupakan seorang public figure. Tak heran 

dengan begitu diketahui bahwa total pengikutnya di Instagram mampu mencapai 

angka sebelas ribu pengikut. 

 Melihat keunikan dari latar belakang fenomena yang terjadi tentu ini 

memiliki keterkaitan bahwa begitu pentingnya komunikasi politik yang dilakukan 

oleh para caleg dalam memanfaatkan media sosial Instagram, Twitter, dan 

Facebook untuk mengenalkan diri mereka kepada genarasi millenial. Dengan 

begitu peran para pemilih milenial tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh sebab 

itu kemudian peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang 

rumusan masalah yang diusung dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana calon legislatif di Surabaya menggunakan media sosial 

sebagai kampanye untuk segmen pemilih milenial di pemilihan 

presiden 2019? 

2. Bagaimana generasi millenial memanfaatkan media sosial untuk 

mengetahui profil calon legislatif di pemilihan umum 2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Melalui latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1. Menguraikan secara jelas penggunaan media sosial bagi calon 

legislatif di Surabaya sebagai kampanye untuk segmen pemilih 

milenial di pemilihan legislatif 2019. 

2. Menjelaskan penggunaan media sosial yang di gunakan oleh generasi 

millenial untuk mengetahui profil calon legislatif yang akan mereka 

pilih nantinya di  pemilihan legislatif tahun 2019? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharap dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian, 

khususnya bagi program studi Ilmu Politik dalam mengkaji peran media sosial 

yang salah satunya berkenaan pada Instagram dan Twitter. Di mana kedua 
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platform tersebut dirasa mampu meningkatkan partisipasi politik generasi 

milenial.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharap berguna sebagai bahan acuan dan referensi 

bagi peniliti untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. Kemudian juga berguna dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

terkait permasalahan sosial yang ada di lingkungan sosial. Harapannya peneliti 

mampu mengembangkan peran media sosial Instagram dan Twitter sebagai sarana 

mengenalkan pengetahuan tentang politik kepada generasi milenial yang dewasa 

ini sedikit pasif terhadap fenomena politik yang ada di lingkungan sekitarnya.  

1.5 Fokus Penelitian 

 Fokus masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun 

pelebaran pokok rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan pada pemilih milenial 

yang baru pertama kali mengikuti pemilihan presiden atau para generasi milenial 

yang akan menggunakan hak suaranya. Khusunya dengan mengaitkannya pada 

penggunaan media sosial Instagram,Twitter dan Facebook, di mana nantinya akan 

terlihat tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam pemilihan umum 

mendatang. Kemudian peneliti turut berusaha menggali bagaimana peran media 

sosial tersebut dalam menarik tingkat partisipasi politik para milenial.  
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1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Komunikasi Politik 

Penelitian terhadap pengaruh pemilih milenial dalam penggunaan 

media sosial pada proses kampanye pemilihan umum ini menggunakan 

pendekatan komunikasi politik yang berfokus pada media sosial seperti 

halnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Dalam hal ini media sosial 

memiliki andil untuk mempengaruhi masyarakat khususnya anak muda,  

yang dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan generasi milenial, dengan 

kampanye yang dilakukan oleh aktor politik di media sosial. Oleh sebab 

itu pendekatan komunikasi politik dirasa menjadi pendekatan yang tepat 

untuk menganalisis permasalahan tersebut.  

Menurut Pawito (2009), komunikasi politik selalu erat kaitannya 

dengan media massa, karakter, dan makna dari isi pesan media massa. Hal 

tersebut yang nantinya dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap 

sistem politik. Seperti yang dikatakan oleh McQuail (dalam Pawito, 1992: 

472-473) bahwa komunikasi politik meruupakan “all processes of 

information (including facts, opinions, beliefs, etc) transmission, exchange 

and search engaged in by participant in the course of institutionalized 

political activities,” bahwa segala bentuk pertukaran simbol atau pesan 

yang sampai memiliki tingkat tertentu yang dipengaruhi atau 

mempengaruhi fungsi sistem politik.
15

 

                                                             
15 Pawito. 2008. Komunikas Politik: Media Massa Dan Kampanye Pemilihan. 

Yogyakarta&Bandung: Jalasutra hal. 472-473 
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Dalam realitas kehidupan politik pasti mengarah pada komunikasi 

politik. Komunikasi politik tidak hanya aksi protes yang menuntut hak 

yang terampas ataupun menyuarakan aspirasi saja, melainkan melalui 

media tersebut nantinya publik dapat menerima pesan yang akan 

dilanjutkan melalui frame tertentu, yang nantinya juga memberikan bentuk 

informasi terpercaya pada masyarakat itu sendiri. 

Di lain pihak Subiakto (2012) turut menyampaikan bahwa 

komunikasi politik banyak meminjam disiplin studi ilmu lain di antaranya 

studi ilmu politik. Dalam komunikasi politik, studi ilmu politik digunakan 

untuk memahami sistem politik dan implikasinya pada sistem komunikasi. 

Publik memiliki peran yang sangat besar dalam setiap  pengambilan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dalam menentukan 

pemimpin negara atau pemilihan pejabat negara. 

Media massa dan kampanye pemilihan, seiring berjalanya waktu 

diketahui mengalami banyak perubahan. Menurut Denver (1992:414) 

perubahan ini dipengaruhi: (a) semakin bertambahnya pemilih, (b) 

semakin banyaknya media massa, (c) adanya perubahan perundang-

undangan yang mengatur tentang pemilihan dan kampanye, (d) 

perkembangan televisi, (e) adanya polling pendapat umum, (f) 

perkembangan teknologi computer dan internet, (g) mahalnya biaya 

kampaye. Indonesia juga mengalami beberapa perubahan kampanye. Pada 

periode pemilihan umum tahun 1955, kampanye dilakukan dengan cara 

rapat umum dan pidato politik. Kandidat melakukan perjalanan ke daerah-
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daerah dengan menggunakan kereta api dan bertemu langsung dengan 

calon pemilih. Sedangkan calon pemilih harus bejalan kaki menempuh 

jarak yang jauh untuk melihat dan mendengarkan kandidat berpidato. Hal 

ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pemilih dan 

kandidat. Disisi lain kandidat dapat dengan langsung melihat kondisi 

sosio-ekonomi dan juga dapat langsung mendengarkan aspirasi rakyat. 

Selain dengan kunjungan langsung ke daerah, kampanye juga dilakukan 

dengan cara pemasangan gambar partai menggunakan anyaman bambu 

dengan tinta hitam putih. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

perkembangan zaman komunikasi dengan rakyat sudah bisa dilakukan 

tanpa batasan waktu dengan bantuan media, menekan pada media yang 

dimaksud adalah media sosial terutama Instagram, Twitter dan Facebook. 

Mengingat dewasa ini media sosial sudah dilengkapi oleh fitur live 

sehingga bisa memungkinkan untuk para elite politik tersebut berinteraksi 

dengan rakyat melalui media sosial diatas. 

Dalam hubungannya, komunikasi politik jelas memiliki sifat 

tersendiri. Seperti halnya yang disampaikan oleh Subiakto (2012) 

mengenai sifat komunikasi politik tersebut: Komunikasi politik sendiri 

mempunyai sifat - sifat antara lain: 

1) Dinamis:  proses perilaku yang dipikirkan dan bukan sesuatu yang 

tidak terpikirkan, komunikasi politik digerakkan oleh mekanisme 

internal atau hanya dipengaruhi kekuatan – kekuatan eksternal. 
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2) Berkelanjutan: komunikasi politik meruupakan kondisi kehidupan 

yang berkesinambungan tanpa awal dan akhir. 

3) Berputar: tidak ada urutan yang rentet didalam komunikasi politik, 

orang yang terlibat komunikasi politik secara simultan. 

4) Tidak dapat diulang: komunikasi politik melibatkan masa lampau, 

sekarang dan akan datang sehingga kecil kemungkinan orang dapat 

memberikan pesan yang identik pada saat yang berbeda. 

5) Tidak dapat dibalik: apa yang telah di interpretasikan didalam 

komunikasi  politik tidak dapatdiambil kembali  dari memori 

penerimanya. 

6) Kompleks: konteks didalam komunikasi  politik memiliki banyak 

tingkatan intrapersonal, interpersonal,organisasional, sosial, dan 

kultural. 
16

 

Maraknya pengguna media sosial bebas menjadikan wilayah ini 

sebagai sarana publik yang relatif fenomenal. Sosial media disukai dan 

digunakan secara aktif dalam politik, mengingat media ini bisa dipakai 

oleh siapapun tanpa memandang usia, golongan, ras, agama, dan budaya. 

Dengan adanya kebebasan, dan partisipasi dan serta dukungan jangkauan 

yang sangat luas semakin meluas dan terinterkoneksi. Di media social sulit 

dibedakan mana informasi yang benar, dan informasi yang sengaja hasil 

rekayasa atau hoax untuk tujuan propaganda kelompok tertentu. Terlebih 

dewasa ini banyak sekali akun yang menyembunyikan identitas 

                                                             
16 Pawito. Komunikas Politik: Media Massa Dan Kampanye Pemilihan 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL... RIVALDI IZZA LAZUARDI



I.18 
 

pembuatnya, sehingga para penggunanya merasa lebih terbebas dari 

tanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang mereka sampaikan. 

Kebenaran dibiarkan muncul sendiri setelah terjadi diskusi dan kontestasi 

yang panjang secara bebas. Secara gamblang publik menerima informasi 

dari media sosial tersebut secara mentah – mentah tanpa memperdulikan 

kebenaran sumber informasi berita yang dimuat di media sosial tersebut. 

Komunitor mempunya peran penting dalam mengatur isi konten yang 

dimuatnya karena komunitor politik adalah persoalan kepemimpinan 

politik itu sendiri.  

Perlunya sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat 

diharapkan akan memunculkan kesadaran politik tiap – tiap individu 

utamanya para generasi milenial untuk kemudian tidak bersifat pasif 

didalam kehidupan bernegara dengan adanya sosialisai politik, 

memberikan literasi politik kepada generasi milenial agar dapat 

memahami apa itu politik hingga peristiwa politik yang sedang terjadi 

disekitar mereka. Implementasinya para milenial turut berpartisipasi 

didalam proses pemberian suara pada saat pemilu, penandatangan petisi 

ataupun demonstrasi bahkan ikut andil dalam diskusi politik dan turut 

andil dalam mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Memunculkan milenial yang lebih melek terhadap politik dan tidak ada 

lagi kecenderungan sikap yang acuh atau pasif terhadap politik. Partisipasi 

politik dapat menentukan kualitas demokrasi suatu negara atau 
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pemerintahan yang ada, karena demokrasi tidak akan berjalan tanpa 

adanya gerakan dari masyarakat didalam partisipasi politik.  

Peranan media massa dalam berbagai aspek kehidupan bersosial 

manusia dewasa ini semakin besar, hal ini terbukti ketika media massa 

digunakan sebagai alat untuk kampanye politik atau propaganda untuk 

menaikkan citra calon pemimpin kepada masyayrakat. Disini peran media 

massa terlihat sangat besar bagi seorang calon pemimpin, dengan 

menjangkau khalayak atau masyarakat luas dan juga menargetkan segmen 

mana yang akan mereka jangkau dengan begitu kandidat yang 

menggunakan media massa sebagai sarana kampanye harus betul – betul 

memperhatikan isi pesan atau konten yang akan disampaikan sesuai 

segmen yang akan dituju, kampanye yang sifatnya lebih informatif akan 

lebih mudah  menarik perhatian publik karena pada dasarnya manusia ini 

memiliki sifat rasa ingin tahu yang sangat besar, perlunya pengulangan 

informasi secara terus menerus agar publik lebih mengingat atau lebih 

terpengaruh. Penggunaan media massa harus yang sering digunakan secara 

aktif oleh publik misalnya media sosial Twitter, Instagram dan Facebook 

untuk mengkampanyekan kandidat tersebut karena melihat segmen 

nantinya yang dituju adalah para pemilih milineal atau  pemilih pemula 

yang mereka sangat aktif di tiga  media sosial yaitu Instagram, Twitter dan 

Facebook. 

Komunikasi dengan pendekatan pada audiensi akan memunculkan 

suatu suasana yang demokratis hal ini akan mendorong masyarakat untuk 
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lebih aktif berkomunikasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan, 

nantinya hal ini akan mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan juga 

para pejabat publik yang berkualitas juga tentunya. Caranya tentu saja 

dengan pemahaman dari pihak komunnikator harus lebih berempati, 

bersifat sensitif, dan memperhitungkan perasaan khalayak merupakan cara 

yang efektif untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Karena untuk 

tahu kondisi dilapangan kita perlu terbuka terhadap apa yang akan 

disampaikan oleh publik terhadap komunikator, ini akan mendorong 

bentuk komunikasi yang etis yaitu ketika berusaha untuk memuaskan 

kebutuhan masyarakat luas, tidak sampai disitu nantinya publik akan 

semakin memahami ketulusan dari komunikator tersebut. Pentingnya 

penggunnaan gaya bahasa sebagai sarana penyampaian ide atau rencana 

program merupakan hal yang tidak kalah penting, bahasa mempunyai 

signifikan yang intens karena ketika menyampaikan pesan bukan haya apa 

yang disampaikan melainkan juga siapa yang menyampaikan pesan 

tersebut. Mendalami dan memilah secara hati – hati penggunaan bahasa 

dalam berpolitik terlebih lagi dalam ranah politik indonesia, ini tidak bisa 

lepas karena eratnya kaitan budaya dominan yang masih berkembang dan 

masih mendominasi pentas politik sampai sekarang guna menghindari 

kesalahan – kesalahan dalam berbica dari aktor politik tersebut yang bisa 

merugikan dirinya sendiri dan juga elektabilitas partai pengusungnya. 

Selain adanya komunikasi politik dan jenis-jenisnya, komunikasi 

politik jelas membutuhkan media untuk mengkomunikasikan apa yang 
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hendak disampaikan pada publik. Hal tersebut jelas membuat media 

memiliki fungsi tersendiri dalam ranah politik. Fungsi media yang terkait 

dengan politik adalah fungsi yang sentral. Laswell (dalam Pawito, 1995: 

93-94) mengidentifikasikan fungsi pokok dari  media itu sendiri antara 

lain, (a) the surveillance of the environment (pengawasan terhadap 

keadaan lingkungan); (b) the correlation of the parts of society in 

responding to the environment (menghubungkan bagian-bagian 

masyarakat dalam merespon lingkungan); dan (c) the transmission of the 

social heritage from one generation to the next (mentransmisikan warisan 

sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya). Melalui hal tersebut 

nantinya publik akan tahu dan mampumemberikan respon terhadap 

peristiwa yang ada. Di satu sisi, media massa juga menjadi anjing penjaga 

(watchdog function) karena media massa mengungkap ketidakberesan 

pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam 

kehidupan masyarakat.
17

 

Fungsi penghubung yang ditunjukkan media massa adalah dengan 

menyediakan forum diskusi untuk saling bertukar pendapat dan aspirasi 

demi terciptanya pemahaman bersama (mutual understanding), 

kesepakatan bersama (mutual agreement), dan tindakan bersama (mutual 

action) sehingga akan terwujud kehidupan yang harmonis. Sedangkan 

fungsi transmisi warisan sosial adalah peran media massa dalam proses 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Isi dari sosialisasi ini 

                                                             
17 Pawito.Komunikas Politik: Media Massa Dan Kampanye Pemilihan. hal. 93-94 
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adalah nilai, norma, dan kesepakatan yang berkembang di masyarakat 

demi keutuhan dan terpeliharanya aturan sosial. 

Persepsi masyarakat mengenai isu-isu publik saat ini sedang 

berkembang teori media framing yang mengatakan bahwa frame media 

mempengaruhi persepsi masyarakat umum (persepsi masyarakat tentang 

peristiwa dan isu tertentu). Pembentukan pendapat masyarakat mengenai 

isu-isu publik hal ini nampak dengan berkembangnya teori spiral of 

salience yang mengatakan bahwa individu-individu masyarakat sampai 

tingkat tertentu merajuk pada pemberitaan media untuk membangun 

pendapat-pendapat mengenai peristiwa atau isu tertentu dan juga 

membandingkan pendapat mana yang banyak pendukungnya.  

Pandangan, persepsi, dan penilaian terhadap realitas setiap individu 

akan cenderung memiliki pandangan yang sama dengan yang dilaporkan 

oleh media massa terhadap sebuah realitas. Penumbuhan citra pada 

masyarakat mengenai objek pemberitaan yang dimuat di media tersebut. 

Dengan adanya pemberitaan tentang sebuah objek (tokoh, partai politik, 

pemerintah, organisasi, perusahaan), baik yang positif ataupun yang 

negatif akan membentuk citra di mata masyarakat sesuai dengan 

pemberitaan yang menyebar dimasyarakat nantinya. Maka dari itu 

penyampain pesan dalam setiap konten yang dibuat oleh para pejabat 

negara haruslah bisa menarik hati simpatisan.  
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Proses lobbying yang mencangkup upaya – upanya individu atau 

kelompok tertentu untuk menghubungi pejabat pemerintahan terkait 

dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan mereka perihal persoalan 

– persoalan yang mana menyangkut semua orang atau khalayak umum. 

Kegiatan organisasi sebagai bentuk partisipasi sebagai anggota atau 

pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utumanya adalah untuk 

mempengaruuhi pengambilan keputusan pemerintah. Mencari koneksi 

atau relasi yang merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap 

pejabat – pejabat pemerintahan dan biasanya mempunyai maksud untuk 

memperoleh dampak untuk satu orang atau segelintir orang saja yang 

mana kegiatan ini dapat berbentuk legal dan tidak legal seperti contohnya, 

penyuapan, intimidasi terhadap beberapa kelompok minoritas, pemalsuan 

hasil – hasil pemilihan. Melakukan tindak kekerasan juga merupakan 

bentuk partisipasi politik dan untuk mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan pemerintah seperti kudeta, demonstrasi, huru hara, revolusi 

dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang – orang atau 

harta benda. Partisipasi politik merupakan satu konsep induk, satu label 

bagi satu perangkat variabel, tiap variabel yang sesuai definisi intinya, 

akan tetapi masing – masing juga mempunyai penyebab dan 

konsekuensinya dengan arah perkembangan sosial daan ekonomi. 

Dalam hal mencari koneksi kebanyakan partisipasi politik 

melibatkan kolektifitas. Maka dari itu untuk menganalisa partisipasi dari 

segi tipe – tipe organisasi kolektif yang berkalinan digunakan untuk 
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menyelenggarakan partisipasi dan yang biasanya merupakan landasan 

yang lazim adalah : 

a. Kelas: perorangan– perorangan dengan status sosial, pendapatan 

pekerjaan yang serupa. 

b. Kelompok: perorangan – perorangan dari ras, agama, bahasa 

atau etnisitas yang sama. 

c. Lingkungan: perorangan – perorangan yang secara geografis 

bertemoat tinggal berdekatan satu sama lain. 

d. Partai: perorangan – perorangan yang mengidentifikasikan 

dirinya dengan organisasi formal yang sama berusaha untuk meraih 

atau mempertahankan kontrol atas bidang – bidang eksekutif, dan 

legislatif pemerintahan.  

e. Golongan: perorangan – perorangan yang dipersatukan oleh 

interaksi yang secara  intens satu sama lain. 

Di dalam masyarakat yang lebih berkembang ekonominya lebih 

banyak yang mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, kekayaan lebih 

besar, pendidikan yang lebih baik, dan pekerjaan yang lebih banyak 

memerlukan keterampilan. Faktor – faktor tersebut jelas mempunyai 

korelasi yang sangat erat satu sama lain akan tetapi studi – studi 

menunjukan bahwa setiap faktor juga cenderung untuk mempunyai efek 

independen dengan kekuatan yang berbeda terhadap partisipasi politik. 

Orang orang yang berstatus lebih tinggi lebih besar kemungkinan untuk 

merasa bahwa adalah kewajiban seorang warga negara untuk berpartisipasi 
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dalam politik, dan dalam kenyataannya mereka yang mempunyai 

kesadaran itu memang lebih banyak berpartisipasi.  

Setiap sistem pemilihan mengambil keputusan harus dapat merasa 

bahwa ada sesuatu tujuan dan tindakannya untuk memilih. Apabila 

pengambilan suara tidak merasa adanya sesuatu tujuan dari tindakannya 

untuk memilih maka suatu kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi 

mereka. Untuk memberikan suara diperlukan waktu dan upaya dan orang 

– orang yang berpendidikan lebih baik kurang berminat untuk 

menyediakan waktu dan upaya itu berbeda dengan orang – orang yang 

berpendidikan sedang atau rendah yang menganggap pemungutan suara 

tersebut adalah hari pesta. Tekanan kelompok, imbauan kelompok 

terhadap loyalitas kasta dan penyuapan dapat menghasilkan partisipasi 

yang dimobilisasikan di dalam pemilihan yang berpendidikan rendah. Hal 

ini dikarenakan orang dengan pendidikan tinggi tidak mau membuang 

waktunya untuk memilih setelah  sadar bahwa kenyataan tidak   sejalan 

dengan teori yang seharusnya. Sedangkan   orang   dengan   pendidikan   

rendah   akan   memilih   karena   ada   tekanan-tekanan kelompok pada 

loyalitas kasta dan penyuapan-penyuapan serta bentuk mobilisasi yang 

pengaruhnya efektif pada kelompok ini. Selain  orang dengan pendidikan 

rendah, orang  yang  bergabung  aktif  dalam  sebuah organisasi juga 

memiliki kecendrungan untuk lebih aktif dalam berpartispasi politik.  

Orang yang tergabung dalam organisasi memiliki 2 jalan yaitu 

status sosio ekonomi yang baik dan kesadaran kelompok. Ada beberapa 
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hipotesa yang intinya menyatakan bahwa partisipasi politik didorong oleh 

adanya kepuasan atas pemerataan status sosio ekonomi antar warga 

Negara. Namun justru menurut Huntington bukan pemerataan sosio 

ekonomi yang menyebabkan partisipasi politik,justru partisipasi politik lah 

yang menyebabkan pemerataan status sosio ekonomi. Hal ini karena 

pembangunan sosio ekonomilah yang sifatnya linier dengan  tingkat  

partisipasi   politik masyarakat. Namun bisa juga dengan semakin kakunya 

struktur kelas suatu masyarakat dan semakin besar kesadran kelas atau 

kelompok di kalangan penduduk yang berstatus rendah, maka makin 

berkurang kecendrungan partisipasi politik untuk berkaitan dengan status 

sosio ekonomi. Jadi kesadaran kelas mungkin tumbuh dalam kekakuan 

kelas. Kesadaran kelompok   juga mungkin tumbuh  saat  ada pengalaman  

yang  menyangkut konflik intens/ yang berlangsang lama, atau tantangan - 

tantangan terhadap eksistensi kelompok bisa membuat identifikasi 

kelompok lebih intensif dan menimbulkan pola partisipasi yang tahan 

lama. Selain itu dengan  adanya isolasi dari pengaruh kontak dunia luar 

dalam sebuah kelompok dapat menciptakan loyalitas dalam kelompok  itu 

sendiri. Individu akan menyesuaikan diri kepada norma – norma politik 

dalam komunitasnya. Apapun karakteristik sosio ekonominya ia akan 

berpartisipasi apabila komunitas pada umumnya berpartisipasi.  

Ada dua faktor yang menyebabkan komunitas menjadi komunitas 

yang berpartisipasi yang pertama, pengalaman yang menyangkut konflik 

yang intens atau yang berlangsung lama atau tantangan – tantangan 
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terhadap eksistensi kelompok bisa membat identifikasi kelompok lebih 

intensif dan menimbulkan pola pola partisipasi politik yang tahan lama. 

Kedua yaitu memperbesar kesadaran dan prtisipasi kelompok adalah 

isolasi anggota – anggota kelompok dari pengaruh kontak – kontak dari 

luar yang dapat mennciptakan ikatan – ikatan loyalitas yang saling 

bersaing. Partisipasi juga akan bertambah apabila terdapat dukungan yang 

kurang lebih berbanding satu – satu antara partai politik dan kekuatan 

sosial, yang artinnya apabila tiap kelompok yang penting mengungkapkan 

dirinya di bidang politik melalui sebiah partai yang semata mata atau 

terutama mewakili kepentingan – kepentingannya. Homogenitas sosio 

ekonomi yang lebih besar di dalam komnitas menciptakan kemudahan 

tumbuhnya kesadaran mengenai kepentingan bersama dan perilaku politik 

yang berdasarakan kerjasama.  

Kondisi ini jelas memberikan sebuah persepsi baru bahwa 

penggunaan internet mampu memberi dampak yang cukup positif dalam 

keterkaitannya dengan hasil politik. Hal ini tentunya berkaitan dengan 

informasi kampanye yang pernah dilalui sebelumnya. Di sisi lain, hal ini 

turut memberikan hadirnya sebuah persepsi baru bahwa para pengguna 

media sosial, memiliki peran yang cukup aktif dalam memilih atau 

setidaknya menelusuri kandidat yang mereka sukai.
18

 Dewasa ini 

hubungan antara media dengan politik sulit dipisahkan, calon anggota 

legislatif juga membutuhkan media sosial untuk berkampanye dengan 

                                                             
18

 Kushin and Yamamoto. 2010. “Did Social Media Really Matter? College Students’ Use of 

Online Media and Political Decision Making in the 2008 Election”. Journal Routledge Taylor and 

Francis Group. Page 608-630 
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menyasar segmen generasi milenial yang sangat akrab dengan media 

sosial. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa nantinya akan muncul sebuah 

ruang diskusi baru yang lebih atraktif  untuk generasi milenial agar 

mengetahui keadaan politik dinegara mereka sendiri tidak bersikap pasif.   

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa diskusi antar personal pada 

masing-masing orang baik yang terjadi dalam ruang terbuka atau tertutup 

yang salah satunya ialah media sosial, mampu menciptakan hadirnya 

ruang baru atas partisipasi rakyat. Hal ini tentu mendorong keinginan 

mereka untuk mampu hadir bahkan terlibat secara aktif hingga 

menghasilkan proses pemilihan yang diyakini oleh masing-masingnya.
19

 

Bentuk diakuinya hak masyarakat untuk mempengaruhi proses 

politik antara lain untuk mengemukakan tuntutannya kepada penguasa dan 

pemerintah. Swadaya politik masyarakat diartikan sebagai keterlibatan 

masyarakat yang memadai didalam proses politik sebagai bentuk realisasi 

dari hak politiknya yang diwadahi oleh kesempatan dan berpolitik.
20

 

 1.7 Kerangka Konseptual 

 1.7.1 Media sosial  

  Media sosial adalah media yang dibisa dikatakan baru di abad ke-

20 saat ini kedatangannya membuat seseorang lebih mudah terkoneksi ke 

berbagai hal didalam unsur kehidupan sehari – hari. Kehadiran media 

sosial di dalam kehidupan sehari – hari sering kali memudahkan seseorang 

                                                             
19

 McLeod etc. 1999. “Community, Communication, and Participation: The Role of Mass Media 

and Interpersonal Discussion in Local Political Participation”. Journal Routledge Taylor & 

Francis. Page 315-336. 
20

 Sanit, arbi Drs. 1985. Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang Keterkaitan Organisasi 

Masyarakat, Partisipasi Politik, pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi. Hal 8-9 
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dalam pekerjaannya bahkan dewasa ini media sosial menjadi sebuah 

pekerjaan baru lewat media sosial tersebut. Ruli Nasrullah dalam bukunya 

tentang Media Soial mengatakan bahwa Media sosial adalah platform 

media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi 

mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, Karena itu media sosial 

dapat dilihat sebagai online yang menguatkan hubungan antar pengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.
21

 Saat ini banyak sekali media 

sosial yang ada dan turut menjadi hal yang tidak pernah lepas dari 

penggunaan seorang individu, dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba 

mengkerutcutkan media sosial Instagram, Twitter dan Facebook dalam 

penggunaannya oleh calon anggota legislatif untuk meningkatkan 

partisipasi pemilih milenial. 

  Guna mencapai informasi yang akurat dan cepat, banyak orang 

menggunakan media sosial untuk menemukan atau bahkan membuat hal-

hal baru. Sebab apapun yang berkaitan  dengan pengetahuan, rupanya telah 

terhubung pada laman ini. Di sisi lain, karena memiliki jumlah pengguna 

yang cukup banyak, media sosial juga mampu menjadi lahan dalam 

menunjukkan sesuatu, seperti halnya digunakan sebagai media dalam 

penyampaian aspirasi hingga merujuk pada pengenalan calon-calon 

legislatif di masa pemilu seperti saat ini. Pasca mengalami penaikan 

jumlah pengguna di tahun 2012, ketertarikan dan keterikatan masyarakat 

terhadap penggunaan media sosial semakin meningkat tajam. Di mana 

                                                             
21

 Nasrullah, Ruli Dr. 2015. Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi. Hal 

11 
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yang awalnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana media dalam 

bersosialisasi dengan teman atau kerabat dekat, dewasa ini kehadirannya 

pun mulai memasuki komunikasi antara individu dengan sebuah institusi, 

baik itu institusi swasta maupun negeri. Melihat fenomena yang terjadi, 

partai politik dan kandidat mulai menjadikan media sosial sebagai alat 

untuk berinteraksi dengan calon pemilihnya, termasuk untuk 

mempromosikan visi dan misi bahkan memperkenalkan calon anggota atau 

kader mereka. Menjelang Pemilu Legislatif, Partai Politik mulai gencar 

membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan caleg 

mereka. Jumlah media sosial dewasa ini sangatlah banyak oleh karena itu 

penulis mengkerucutkan media sosial apa yang di gunakan oleh para calon 

anggota legislatif dalam memperkenalkan profil mereka kepada 

masyarakat dan juga peran media sosial untuk meningkatkan partisipasi 

pemilih milenial, maka dari itu penulis mengkerucutkan media sosial 

Instagram, Twitter dan Facebook sebagai media sosial yang saat ini sedang 

ramai di gunakan oleh generasi milenial dalam mengetahui kondisi politik 

di lingkungannya yaitu Kota Surabaya.  

 1.7.2 Pemilihan Legislatif 

  Pemilihan calon legislatif atau yang lebih familiar disebut dengan 

pileg ini merupakan bagian dari pemilihan umum yang dilakukan oleh 

negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia. Pemilihan 

umum sendiri dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di 

laksanakan lima tahun sekali, di dalam Undang – Undang Dasar 1945 
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pasal 22 ayat 2 tentang pemilihan umum mengatakan bahwa Pemilihan 

Umum dilakukan untuk memilih anggota parlemen mulai dari tingkatan 

DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota/Kabupaten, DPD RI, Kepala Daerah, 

hinga Calon Presiden dan Wakil Presiden.
22

 

 Pemilihan Umum Legislatif atau biasanya disebut juga oleh 

masyarakat pemilihan anggota DPR dilakukan setiap lima tahun sekali, 

pemilihan Anggota legislatif dilaksanakan mulai dari pemilihan DPR RI, 

DPR Provinsi, hingga tingkat DPR Kota/Kabupaten. Nantinya masyarakat 

akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon 

anggota legislatif yang akan mewakili suaranya mereka di parlemen sesuai 

daerah pilihannya. Pemilihan anggota legislatif sendiri merupakan sebuah 

cara yang dilakukan sebagai bentuk penyambung lidah masyarakat luas 

kepada pemerintah baik itu pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. 

Pemilihan umum disini merupakan cara negara yang menganut sistem 

demokrasi dan mengamalkan hak dan kewajiban seorang warga negara 

untuk turut ambil bagian dalam pesta demokrasi. Anggota Legislatif 

berasal dari partai politik yang memang calon legislatif tersebut tidak lain 

adalah kader dari partai politik itu sendiri. Calon anggota legislatif sendiri 

dapat menunjukan visi misi dan program kerjanya kepada masyarakat agar 

dapat dipilih oleh masyarakat. Karenanya KPU memberikan masa 

kampanye setiap masa Pemilihan Umum bagi para kandidat untuk 

memperkenalkan diri kepada masayarakat dengan kemasan sebaik 

                                                             
22 UUD 1945 ttg Pemilihan Umum 
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mungkin dan tidak merugikan orang lain ataupun kontestan yang lain. 

Kota Surabaya sendiri menjadi pusat perhatian di Jawa Timur mengingat 

Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur yang juga kota terbesar 

kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dalam pemilihan legislatif tahun 2019 

di kota Surabaya terdapat pembagian daerah pilihan (dapil) di Kota 

Surabaya antara lain adalah Kota Surabaya 1 (satu) meliputi Kecamatan 

Bubutan, Genteng, Gubeng, Krembangan, Simokerto, Tegalsari, Kota 

Surabaya 2 (dua) meliputi Kecamatan Kenjeran, Pabean Cantikan, 

Semampir, Tambaksari, Kota Surabaya 3 (tiga)  meliputi Kecamatan 

Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, 

Wonocolo, Kota Surabaya 4 (empat) meliputi Kecamatan Gayungan, 

Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal, Wonokromo, Kota Surabaya 5 

(lima) meliputi Kecamatan Asemrowo, Benowo, Dukuhpakis, 

Karangpilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes, Wiyung.23 

Kemudian di ikuti dengan kursi legislatif di tingkat nasional yaitu daerah 

pilihan 1 (satu) yang meliputi Surabaya – Sidoarjo. 

 1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Desain Penelitian 

Desain metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti guna 

mampu menghimpun dan menghasilkan hasil kajian yang sesuai dengan 

topik utama terkait permasalahan dari penelitian. Oleh karenanya, 

diharapkan hasil dari penelitian kualitatif ini mampu menunjukkan 

                                                             
23 kpu-surabayakota.go.id 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL... RIVALDI IZZA LAZUARDI



I.33 
 

kesinambungan dan bersifat saling melengkapi. Metode penelitian melalui 

desain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa tulisan, ungkapan, 

dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan metode kualitatif  

menggunakan wawancara mendalam dapat memudahkan dalam  

melakukan deskripsi mengenai permasalah yang coba dipecahkan dalam 

penelitian kali ini.  

  

1.8.2 Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni teknik 

baca simak dan catat untuk data berupa teks yang berkaitan dengan 

dokumen-dokumen penelitian dan teknik wawancara untuk pengumpulan 

data informan. Kedua teknik tersebut digunakan untuk menghimpun data 

yang diperlukan, guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus dasar 

dalam penelitian ini. 

Dalam pengumpulan data secara tekstual peneliti melalui teknik 

baca simak catat yang berupaya melihat dan memahami kembali fenomena 

atas kehadiran generasi milineal dan kaitannya dengan media sosial yang 

dihubungkan pada pemilihan legislatif di tahun 2019. Pencarian atas data 

tekstual ialah dengan membaca dan memahami lebih lanjut hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian, yang terdapat dalam beberapa tulisan seperti 

halnya surat kabar, berita, artikel, jurnal, skripsi, hingga tesis atau 

disertasi. Selain melalui pengumpulan data secara tekstual, pengumpulan 

data atas responden juga dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan 
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data dilakukan melalui teknik wawancara, yakni peneliti melakukan 

kegiatan wawancara terhadap beberapa responden untuk menghimpun data 

yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, Teknik wawancara dirasa 

memiliki cara jitu guna menghimpun data yang lebih luas, menyeluruh, 

dan penuh. 

1.8.3 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam menganalisis skripsi ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif, yakni teknik analisis data melalui kegiatan 

pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa yang 

penting lalu kemudian mempelajarinya. Penjelasannya sendiri dijabarkan 

dalam bentuk uraian deskriptif untuk kemudian diketahui secara 

menyeluruh terkait partisipasi generasi milenial dalam kontestasi 

pemilihan legislatif di tahun 2019 yang dipengaruhi atas kehadiran media 

sosial Instagram, Twitter dan Facebook. 

1.8.4 Subjek Penelitian 

Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa responden utama 

dalam penelitian ini ialah mereka, para calon anggota legislatif daerah 

pilihan Surabaya – Sidoarjo  dan generasi milenial, yang berada pada usia 

17 – 34 tahun yang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan 

mengakses informasi. Di mana kehadiran mereka sebagai wakil atas 

pemilih kekinian tentunya memiliki banyak hal yang kemudian dapat 

dijadikan data dalam penelitian ini. Dengan begitu dapat disebut bahwa 

subjek dalam penelitian ini adalah : 
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a.  Calon anggota legislatif yakni 1 (satu) orang dari partai Golongan Karya 

yaitu Indra Widiyanto Calon Legislatif Kabupaten atau Kota Derah Pilihan 

3 (tiga) yang mana memiliki jumlah followers 1.468 dengan total konten 

didalammnya sebanyak 127 konten yang di upload. Untuk perolehan suara 

Indra Widiyanto sendiri mendapat suara sebanyak 210 suara pada pemilihan 

legislatif 2019 

b. Calon legislatif dari partai Nasional Demokrasi atau Nasdem yaitu Indra 

Maulana Calon Legislatif  Republik Indonesia Daerah Pemilihan Surabaya 

- Sidoarjo, dengan memiliki total followers 1000 dengan konten yang ada 

didalamnya  153 konten selama masa kampanye. 

c. Calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Yaitu Wiliam 

Wirakusuma Calon Legislatif Provinsi Jawa Timur Daerah Pilihan Kota 

Surabaya. Dengan jumlah followers 769 dan konten yang dimuat selama 

masa ke kampanye  437 konten media sosial yang yang di muat olehnya. 

Untuk perolehan suara dari William Wirakusuma sendiri mendapatkan 

5142 suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 

Masing-masingnya menggunakan media sosial Instagram, 

Twitter, dan Facebook dalam berkampanye guna menjaring suara dan 

meningkatkan tingkat partisipasi dari segmen milenial. Sementara subjek 

selanjutnya terkait generasi milenial yang dihimpun oleh peneliti ialah 

sebanyak 6 (enam orang) yaitu :  
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a. Andre Calvin,  

b. Yosinas,  

c. Anin, 

d. Suci,   

e. Yuanita dan  

f. Dina  

Kriteria Narasumber diatas sesuai latar belakang yang salah 

satunya berkaitan dengan umur pemilih milenial. Melalui subjek penelitian 

yang telah ditentukan maka peneliti berupaya menemui subjek secara 

langsung yakni guna melakukan wawancara dengan mereka. Peneliti 

melakukan penelitiannya di kota Surabaya disebabkan wilayah ini 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Ibu Kota Jakarta yang 

mana tingkat konsumsi penggunaan media sosial sudah bisa dikatakan 

konsumtif. Peneliti memilih keberadaan mereka dengan teknik wawancara 

secara acak, guna mengetahui pandangan, pemikiran, atau perspektif 

mereka terhadap pemilihan umum 2019 ini dengan menggunakan teknik 

snow ball yang yang mana, harapannya, subjek penelitian yang peneliti 

pilih mampu memberi tanggapan, bahkan informasi mengenai data yang 

dibutuhkan untuk menjadi sesuatu yang diolah menjadi hasil akhir. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-struktur yang mana 

peneliti merasa narasumber yang diambil paling mengetahui tentang 

masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Dalam penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui sejauh mana Pemanfaatan Media Sosial Instagram, 

Twitter, Dan Facebook Oleh Calon Legislatif Dalam Pengenalan Kepada 

Pemilih Millenial Di Kota Surabaya Pada Pemilihan Legislatif Tahun 

2019. 
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