
Seduksi politik dalam masyarakat bermedia sosial  

 

Abstrak 

Perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat. Terutama dengan munculnya media 

sosial yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi dan jejaring sosial. Jejaring 

sosial inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para kandidat politik untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat yang sudah melek media dan sering bersikap kritis terhadap 

sebuah permasalahan. Pada prakteknya hal tersebut tidak akan mudah karena muncul isu 

ataupun wacana baru yang lebih dikenal dengan seduksi politik yakni kecenderungan politik 

di dunia virtual. 

Kata kunci: perkembangan teknologi, media sosial, seduksi politik. 

 

 

Pendahuluan 

 Penemuan dan perkembangan teknologi saat ini mampu merubah dunia. Bukan 

perubahan kecil yang terjadi namun pengaruhnya hampir mirip ditemukannya mesin cetak 

berabad-abad yang lalu. Teknologi digital yang semakin berkembang mendorong masyarakat 

untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga menyebarkan informasi dengan mudah. 

Isunya bisa mencakup hal-hal umum maupun lebih mengerucut. Mulai dari dari artis,budaya, 

kemanusiaan bahkan isu politik. 

 Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya media sosial. Media 

sosial beberapa tahun ini sangat signifikan bagi masyarakat. Kemudahannya dalam 

menyatukan relasi sangat berarti bagi manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial. 

Mulai dari facebook, twitter, path, instagram, dan banyak lainnya memberikan fasilitas cukup 

untuk mempersatukan orang per orang dalam satu kata ‘teman’. Hal ini berarti kita sebagai 



manusia membutuhkan dukungan sesama dalam sebuah pengakuan ‘status’ sekalipun,  

karena media sosial memberikan semua itu. 

 Menurut hasil riset Semiocast per Februari 2013 menunjukkan Indonesia termasuk 

salah satu negara dengan jumlah pengguna twitter terbanyak di dunia. Jumlah pengguna 

twitter di Indonesia mencapai 19,5 juta. Indonesia menempati urutan kelima di bawah Inggris 

(23,8 juta), Jepang (29,9 juta), Brazil (33,3 juta), dan Amerika Serikat (107,7 juta) 

(Kumoro,politik kompasiana). 

Bukti diatas sungguh luar biasa, mengingat kita sebagai negara berkembang masih 

memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan daripada terus berbicara di 

dunia maya. Namun disisi lain, hal itu tidak dapat dipungkiri karena merupakan salah satu 

bentuk dukungan berupa pendapat yang diharapkan juga dapat merubah nasib bangsa kita 

untuk semakin maju. Setidaknya memberikan sekelumit pelajaran bahwa saat ini muncul 

dunia baru yang sekali ‘klik’ anda dapat menggerakkan ribuan manusia untuk mendukung 

sebuah gerakan tertentu. Termasuk sebuah gerakan yang mendukung negara kita lebih 

berkembang. 

 Semuanya terjadi karena twitter.  Salah satu jenis media sosial yang menjadi pilihan 

favorit masyarakat Indonesia saat ini. Terbukti dengan pemakainya yang semakin menggeliat.  

Menggunakannya untuk sharing dan membentuk kelompok. Lalu berkooperasi untuk tujuan 

tertentu yang pastinya semua pengikutnya yakin bahwa bergerak bersama-sama lebih berarti 

daripada sendirian, dan semua ada karena teknologi. Teknologi digital tepatnya. 

Fenomena yang tidak dapat dikesampingkan. Fenomena ini terjadi di sebuah dunia 

yang diminati anak muda yang semakin dipertimbangkan di dunia politik. Darisegi profil 

demografi sebagian besar penerima informasi di media sosial seperti twitter merupakan orang 

usia muda, tinggal di kota besar, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan cukup mapan. 

Mereka merupakan kelas menengah yang memiliki sikap kritis tinggi terhadap berbagai 

bidang kehidupan bangsa, tidak terkecuali politik (Kumoro,politik kompasiana). 

Menurut Lita Mucharom dari Human Capital Management Coach Langkah Mitra 

Selaras, generasi ini juga disebut generasi Y. Kelompok anak muda yang disebut juga 

generasi millenium yang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan. Generasi andal 

yang penuh kejutan dan menelurkan ide-ide brillian. Gen Y adalah generasi yang tumbuh di 



tengah hiruk pikuknya perkembangan teknologi wireless. Paparan teknologi juga 

memengaruhi kepekaan gen Y terhadap perubahan. Mereka tidak takut perubahan, namun 

sering kali tak sabar melalui proses menuju perubahan itu. Mereka adalah generasi yang 

akrab dengan internet dan sangat aktif dalam media jejaring sosial. Mereka sangat techno- 

minded dan berinteraksi lebih banyak melalui gadget (Skype, Whatsapp, Twitter, Facebook 

(Femina 30/XLI). 

Bahkan, pemimpin negara kita sudah mulai menyelaraskan gaya komunikasinya. 

Penggunaan  twitter dimanfaatkan  menyapa rakyatnya dengan gaya informal. Presiden SBY 

memang bukan presiden pertama yang membuat account resmi twitter dan facebook. Jauh 

sebelum Presiden SBY meluncurkan @SBYudhoyono dan fan page facebook, Presiden 

Amerika Serikat Barack Obama telah terlebih dahulu memiliki account resmi di kedua media 

sosial tersebut. Beberapa politisi yang terhitung sangat eksis di twitterland –demikian para 

pengguna twitter biasa mengistilahkan– antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika 

Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan 

ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Kumoro,politik kompasiana). 

Pentingnya media sosial sebagai salah satu alternatif ruang publik yang sekaligus 

dapat membentuk opini publik menjadi pilihan para politisi untuk terjun kedalam dunia 

twitterland karena keyakinan mereka bahwa semakin pentingnya media sosial yang satu ini. 

Kemajuan di bidang teknologi informasi merubah kehidupan sosial dan memposisikan orang 

per orang untuk menyesuaikan diri dan tetap terkoneksi dengan realitas publik sehari hari.   

Media sosial memang semakin digandrungi para politisi di berbagai negara di dunia, 

tidak terkecuali di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir mereka giat menggunakan media 

sosial sebagai sarana untuk melakukan komunikasi, mengungkapkan pemikiran mengenai isu 

tertentu hingga melakukan kampanye politik. Dalam waktu sekejap media sosial 

bertransformasi menjadi sebuah panggung politik baru. Hal itu lantaran jejaring media sosial 

memudahkan para politisi untuk menjalin komunikasi dengan konstituen serta membantu 

mereka dalam mendongkrak citra dan popularitas di mata publik 

(gununglembayung.blogspot). 

Dalam dunia politik, media jejaring sosial memiliki perannya tersendiri. Terutama 

dalam hal penggiringan opini (pendapat) masyarakat. Kita tau dalam twitter terdapat 

"trending topic" dimana orang-orang mampu membicarakan satu topik yang populer, bebas 



siapapun mampu mengeluarkan pendapatnya dan berekspresi. Hal itulah yang menjadi titik 

balik munculnya berbagai perjuangan menggulingkan berbagai rezim di Timur Tengah. 

Contohnya seperti (diawali) dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Ben Ali di Tunisia, 

mundurnya kekuasaan keluarga Husni Mubarak di Mesir, sampai kekuasaan yang panjang 

Moamar Khadaffi di Libya. Itu semua di luar dugaan. Kekuatan oposisilah yang menang. 

Media sosial mempunyai perannya tersendiri. Dibantu oleh pemberitaan yang masiv oleh 

berbagai media, baik lokal maupun internasional. Para pemuda yang tergabung dalam oposisi 

secara simultan menggalang kekuatan melalui jejaring sosial. Maka, runtuhlah para penguasa 

yang "dibilang" rezim tersebut. Di Indonesia pun fenomena jejaring sosial pernah muncul 

dalam kasus Cicak versus Buaya. Pelakunya adalah antara KPK dan Polri. KPK yang 

diasosiasikan sebagai kekuatan kecil (cicak) telah "terdzolimi" oleh Polri, dimana dua 

pemimpinnya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan karena diduga 

menyalahgunakan kekuasaan. Pada saat itu, satu juta pengguna facebook, melalui suara 

mereka 1.000.000 Facebooker Mendukung Chandra-Bibit bebas berhasil mewujudkan 

perjuangan mereka. Jika dalam kampanye, kita tahu dalam pemilihan Presiden AS tahun 

2008, Barack Husain Obama, menggunakan jejaring sosial mengumpulkan pundi-pundi 

melalui donasi dan dukungan para pemilih pemula. Hasilnya? Dia menang. Begitupun hari 

ini, pencitraan melalui media jejaring sosial gencar dilakukan Timses (Tim Sukses) Obama 

yang berencana mempertahankan kursi Presiden AS lima tahun mendatang. Kali ini media 

yang digunakan adalah Pinterest (gununglembayung.blogspot). 

Ciaran Mc Mahon, dosen psikologi Dublin Business School, melakukan sebuah studi 

terkait dampak media sosial dan raihan suara dalam pemilihan Umum bulan Februari 2011 di 

Irlandia. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kandidat parlemen Irlandia yang memiliki 

akun di Facebook dan Twitter memiliki perbedaan suara yang besar dibandingkan yang tidak 

punya. Basis data yang digunakan berdasarkan jumlah fans dan teman di Facebook dan 

pengikut di Twitter. Kandidat yang memiliki akun Facebook mendapatkan rata-rata 4.402 

suara. Sementara kandidat yang tak memiliki akun Facebook hanya mendapatkan rata-rata 

2.100 suara. Dari 566 kandidat, 446 orang memiliki akun Facebook. Untuk twitter, kandidat 

yang sudah memiliki akun twitter rata-rata mengumpulkan 4.885 suara. Sementara kandidat 

yang tidak memiliki akun di jejaring 140 karakter ini hanya meraih rata-rata 2.676 suara. 

Komposisi kandidat yang memiliki Twitter adalah 325 orang dari 566 kandidat. Ciaran 

menegaskan bahwa kandidat yang memiliki dua akun (Facebook dan Twitter), tidak ada 

jaminan suara akan bertambah dua kali lipat karena tidak ada efek interaksinya. Tapi, kalau 



kandidat memiliki salah satu akun di media sosial, perolehan suaranya akan berbeda dengan 

yang tidak memiliki akun. Selain meneliti dampak media sosial Kajian ini juga meneliti 

keuntungan incumbent untuk terpilih kembali. Sebanyak 19 kandidat incumbent masih 

terpilih kembali meski mereka tidak memiliki akun Twitter. Hasil studi tersebut menunjukkan 

bahwa media sosial semakin berpengaruh besar di dunia politik seperti dalam pemilihan 

umum di masa yang akan datang. Meski tidak ada jaminan memiliki akun di mediasosial 

pasti akan terpilih, setidaknya media sosial berperan dalam meningkatkan raihan suara dalam 

pemilihan umum (Kusumah,politik kompasiana). 

 Komunikasi politik akan menjadi satu topik pembicaraan yang marak di tahun ini 

khususnya Indonesia. Tahun politik menjadikan topik tersebut akan dibicarakan di ranah 

nyata maupun dunia maya. Hal ini terbukti dengan beberapa partai politik yang sudah 

memiliki akun di media sosial. 

Komunikasi Politik 

Komunikasi adalah  proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun 

makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka 

bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Sedangkan politik adalah 

proses, dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan 

dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih 

inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol kata-kata yang dituliskan dan 

diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Oleh karena banyak aspek 

kehidupan politik yang dapat dilukiskan dengan komunikasi, sehingga disebut dengan 

komunikasi politik (cangara,2009:119) 

Kajian komunikasi politik pada awalnya berakar pada ilmu politik, meskipun 

penamaan lebih banyak dikenal istilah propaganda. Ini dimulai pada tahun 1922 dengan 

penelitian dari Ferdinand Tonnies dan Walter Lippman yang meneliti tentang opini publik 

dalam masyarakat, kemudian dilanjutkan oleh Bagehot, Maine, Byrce, dan Graha Wallas di 

Inggris yang menelaah peranan pers dan pembentukan opini publik. Bahkan ketika Harold D. 

Laswell menulis disertasi doktor tentang Propaganda Technique in the World War (1927). 

Praktik propaganda berkembang terutama menjelang perang dunia II ketika Nazi Jerman 

berhasil melakukan ekspansi dengan gemilang dibawah propaganda Dr. Joseph Gobbel.  

Meskipun bahasan tentang peranan media massa dan pendapat umum secara parsial 

sudah banyak dilakukan untuk mendukung teori dan kekuatan politik, tetapi belum mengarah 



pada pembentukan studi komunikasi politik. Nanti setelah terjadi debat di antara calon 

presiden Amerika Serikat tahun 1960 yang ditayangkan melalui televisi, orang mulai banyak 

memberi perhataian terhadap media dalam memengaruhi politik (cangara,2009:119). 

Konsep komunikasi politik tersebut masih beberapa tahun yang lalu dan tentunya 

dapat dibayangkan bagaimana konsepnya sekarang. Disesuaikan dengan karateristik 

masyarakat yang telah didukung oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Tidak 

menutup kemungkinan muncul wacana ataupun fenomena baru di dunia komunikasi politik. 

Pekembangan abad informasi ini memengaruhi bagaimana politik itu menjadi ‘terbaca’. 

 

Teori Kepala Batu (Obstinate Audience) 

Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu, ada kemampuan 

untuk menyeleksi siapa saja yang berasal dari luar dan tidak direspons begitu saja. Teori 

kepala batu menolak teori jarum suntik atau teori peluru dengan alasan jika suatu informasi 

ditembakkan dari media, mengapa khalayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari 

tembakan informasi itu. Masyarakat atau khalayak memiliki hak untuk memilih informasi 

yang mereka perlukan dan informasi yang mereka tidak perlukan. Kemampuan untuk 

menyeleksi informasi terdapat pada khalayak menurut perbedaan individu, persepsi, dan latar 

belakang social budaya (Cangara,2009:120) 

Raymond Bauer mengkritik potret khalayak sebagai robot yang pasif. Khalayak hanya 

bersedia mengikuti pesan bila pesan itu memberi keuntungan atau memenuhi kepentingan 

dan kebutuhan khalayak. Komunikasi tidak lagi bersifat linear tetapi merupakan transaksi. 

Media massa memang berpengaruh, tetapi pengaruh itu disaring, diseleksi, dan diterima atau 

ditolak oleh filter konseptual atau faktor-faktor personal yang mempengaruhi reaksi mereka. 

Dengan teori khalayak kepala batu itu, fokus penelitian bergeser dari komunikator kepada 

komunikan atau khalayak. Para pakar, mencurahkan perhatian kepada faktor individu. 

Mereka mengkaji faktor-faktor yang membuat individu itu mau menerima pesan-pesan 

komunikasi (Arifin,2003:46). 

Karakter masyarakat kita di dunia teknologi informasi membentuk pemikiran yang 

pada dasarnya sudah merupakan masyarakat kritis menjadi masyarakat yang dipaksa siap 

dengan kecepatan informasi. Terpaan informasi tentu tidak ditelan mentah namun mereka 

memiliki filter tersendiri terkait dengan kekritisan yang dimiliki. Dilain pihak banyaknya 

informasi yang datang sepersekian detik saja bisa membingungkan masyarakat mana 

informasi yang benar adanya.  



Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penggagas politik untuk mulai 

mempertimbangkan bahwa ruang publik di dunia maya pantas untuk dirangkul. Terutama jika 

mereka ingin mendapatkan suara dari masyarakat yang selama ini terkait dengan stereotype 

gen muda yang justru sering meragukan para calon yang berkampanye dengan hanya 

memberikan janji. Terlebih janji palsu. 

Fenomena ini kemudian ditindak lanjuti dengan munculnya akun media sosial 

beberapa kandidat politik yang akan maju tahun ini. Tidak berlebihan, namun hal tersebut 

memang sudah seharusnya sebagaimana mereka juga harus siap dengan realitas dunia maya 

yang lebih mengutamakan kecepatan, spontanitas dalam berkomunikasi dan ekspresi yang 

tidak terduga. Mereka yang bisa bertahan adalah yang memiliki program jelas dan 

memfasilitasi, namun jika tidak maka akan dengan mudah mendapat hujatan dari publik di 

dunia maya. 

 

Opini Publik 

Menurut Leonardo W. Doob, suatu isu baru dapat dikatakan pendapat umum setelah 

masyarakat menyatakan pendapatnya. Sepanjang pendapat itu sifatnya orang perorang, ia 

baru menjadi pendapat pribadi. Namun, perlu diketahui bahwa pendapat pribadi tidak bisa 

dipisahkan dengan pendapat umum sebab pendapat umum dibangun berdasarkan pendapat 

perorangan (pribadi) terhadap isu yang diminati oleh orang banyak. Jadi sebuah pendapat 

pribadi bisa saja menjadi bagian dari pendapat umum jika seseorang ikut terlibat dalam 

membicarakan masalah yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, apalagi jika pendapat itu 

dikemukakan lewat media massa. Misalnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan bahan 

bakar minyak (BBM), atau keputusan bupati untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL). 

Demikian juga halnya hasil riset yang dilakukan melalui jajak pendapat oleh orang yang tidak 

dikenal juga dapat dinilai sebagai pendapat umum (Cangara,2009:158). 

Bila suatu pendapat itu dianut dengan kuat oleh tidak hanya seorang individu saja, tetapi 

juga oleh sekelompok individu. Jelaslah bahwa masalah intensitas sangat penting dalam 

partisipasi politik pada umumnya, dan pengrekrutan pada khususnya. Karakterisitik kedua 

yang penting, yaitu pentingnya masalah, erat hubungannya dengan intensitas, tetapi juga 

berkaitan dengan berbagai pendapat yang mungkin dianut seseorang. Karena beberapa 

pendapat dianggap lebih penting dari pada yang lainnya, maka mungin saja terjadi 

penonjolan pembicaraan pada suatu pendapat tertentu (rush,2005:273-275). 

Disinilah kemudian para kandidat politik yang terjun ke dunia maya memiliki 

pertimbangan tertentu salah satunya ingin mengetahui opini apa yang ada di masyarakat 



terkait dengan pencalonan mereka. Terutama juga apakah keinginan utama publik tersebut 

sehingga dapat ditentukan langkah kemudian dalam penggalangan dukungan. Hal ini tidak 

serta merta dapat dilaksanakan begitu saja, mereka para calon harus memiliki tim yang 

paham terkait dengan masyarakat yang ada di dunia maya. Sekaligus dengan segmentasi 

khalayak sasaran. Sehingga mereka dapat mempersiapkan dengan baik melalui strategi yang 

cukup mapan. 

 

Sifat Opini Publik 

Opini publik atau pendapat umum pada dasarnya memiliki empat macam sifat, yakni 

sebagai berikut: 

1.      Sifat penyederhanaan 

2.      Sifat labil (mudah berubah) 

3.      Sifat aktualitas, baru dan hangat. 

4.      Sifat umum (universalitas) yaitu pendapat yang mewakili masyarakat luas. 

5.      Sifat affinitas, yaitu antara komunikator dan komunikan memiliki hubungan erat dalam 

bentuk pertemanan yang baik. 

Selain sifat pendapat umum yang telah dikemukakan, juga terdapat sifat lain dari 

pendapat umum, yakni sebagai berikut: 

1.      Pendapat umum bersifat sensitif, reaktif, dan merisaukan. 

2.      Pendapat umum peka terhadap kejadian yang sifatnya luar biasa. 

3.      Pendapat umum lebih banyak dipengaruhi oleh fakta kejadian daripada kata-kata atau 

ucapan. 

4.      Pendapat yang dikemukakan seseorang cenderung dikaitkan dengan kepentingan dirinya, dan 

jika kepentingan pribadi terkait, pendapat sering kali sulit diubah. 

5.      Dalam masyarakat demokrasi, pendapat umum sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan 

volume informasi yang dimiliki. 



6.      Dalam situasi yang kritis, orang cenderung mencari pegangan pada orang yang bisa 

memimpinnya. Bila pemimpin mereka mampu menunjukkan kewibawaannya, si pemimpin 

akan menerima dukungan sepenuhnya. Sebaliknya jika tidak, ia akan kehilangan kepercayaan 

(cangara,2009:172-174) 

Karakteristik diatas sesuai dengan masyarakat yang sedang diterpa media sosial saat ini. 

Ditambah fenomena percepatan informasi menambah kuatnya khalayak untuk terus 

memperbarui informasi dan mengolahnya sesuai dengan kebutuhan masing masing ataupun 

komunitas tertentu. Kandidat yang ingin mendapatkan dukungan harus mampu 

menyeimbangkan cara berpikir. Melalui informasi yang terus mengalir dan berkembang 

harus didapat sebuah kesepakatan jika seorang calon politik ingin didukung. Namun untuk 

menuju arah ini tidaklah mudah karena melalui proses yang rumit itulah menjadikan 

informasi yang terbentuk di dunia maya kadang hanya ‘mengambang’ dan tidak ada 

ujungnya. 

Seduksi politik  

Fakta media sosial yang semakin berkembang di Indonesia membuktikan bahwa 

masyarakat kita sebagai khalayak sekaligus komunikator sangat mendukung kebersamaan. 

Kita merupakan negara yang memiliki nilai dasar kekeluargaan. Kultur terbuka kita 

menjadikan media sosial selain sebagai tren global juga dipengaruhi aliran besar yang utama 

dan bertemu pada saat bersamaan. Pertama teknologi informasi terutama internet dan kedua 

kondisi sosial politik. Keduanya mampu mengkondisikan masyarakat kita melalui media 

sosial untuk memunculkan wacana baru.  

Wacana tersebut adalah geopolitik, politik ruang (spatio-politics), dan politik waktu 

(chrono-politics). Geopolitik adalah terjadinya perubahan mendasar tentang fungsi wilayah 

teritorial, khususnya bagaimana politik dipandang di dalam dunia yang tanpa sekat dan di 

dalam era transparansi yang diciptakan oleh abad informasi dan globalisasi. Politik ruang 

(spatio-politics) yaitu apa yang ada di dalam teori-teori politik secara tradisional disebut 

ruang publik (public sphere) kini mengalami berbagai transformasi mendasar, sebagai akibat 

dari perkembangan ruang-ruang maya yang diciptakan di dalam jaringan teknologi informasi. 

Politik waktu (chrono-politics), yaitu bagaimana tempo kehidupan di dalam masyarakat 

informasi yang dipacu oleh berbagai bentuk teknologi informasi, telah menggiring berbagai 

aktivitas politik ke dalam tempo kecepatan dan percepatan yang tinggi, yang dalam tahap 

tertentu berpengaruh pada esensi politik itu sendiri (Piliang,2005:2-3). 



Seduksi politik adalah kecenderungan politik abad virtualitas yang bertumpu pada 

permainan mumi penampakan, artifisialitas, imagologi, dan mimikri (mimicry) sebagai cara 

untuk survive di abad informasi. Hal ini disampaikan oleh Yasraf A. Piliang dalam bukunya 

Transpolitika yang kemudian menjadi sangat konkrit jika kita melihat fenomena masyarakat 

informasi sekarang ini ketika mereka menyikapi para kandidat yang mulai terjun di media 

sosial. 

 Ketiga wacana sebelumnya menjadi sebuah isu yang muncul saat ini dan patut untuk 

dicermati terkait dengan kandidat yang terjun di dunia politik melalui media sosial. Karena 

kecenderngan politik kemudian adalah real dirasakan saat ini. Mereka yang hanya 

penampakan maka akan tumbang dengan sendirinya tergantung kekuatan msing masing 

kandidat untuk bertahan dalam identitas penampakan tadi. 

 

Kesimpulan  

 Tahun ini memang tahun politik di Indonesia dimana kandidatnya sedang berjuang 

untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Fenomena teknologi saat ini harus dipahami oleh 

kandidat tersebut jika ingin mendapatkan dukungan dari khalayak yang sebagian besar orang 

muda dengan stereotype gen kritis yang melek media. Cara mereka menyampaikan pendapat 

dan menyikapi sebuah masalah sangatlah tidak mudah ditundukkan oleh kandidat yang hanya 

memberikan penampakan virtual. Penampakan ini sudah dibahas oleh para ahli sebagai salah 

satu fenomena yang tidak dapat dihindari saat kandidat politik mulai membuka diri di ruang 

publik maya. 

 Sikap mendengarkan, jujur, dan lebih terbuka pada kritik lebih diharapkan oleh 

masyarakat saat ini. Bukan sekedar memaparkan atau bahkan memberikan janji. Keduanya 

merupakan karakter yang bertolak belakang tapi dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang 

tidak sempurna. Sebagai kandidat politik, keduanya harus disikapi dengan bijaksana dan yang 

terpenting mampu bertahan di dunia baru dengan informasi yang semakin cepat dan tidak 

menutup kemungkinan memunculkan isu baru. 
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