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Social Media and Low Cost Campaign abstract Indonesia is the third biggest democratic countries after USA
and India. It has happened since the downfall of the Suharto's regime in the new order by people's power.
Indonesian people welcomed this historical event enthusiastically. The people's enthusiasm in welcoming this
reformation includes the mushrooming of many new parties who participated in the national election and
placed their members in the house of representative. Yet, to be the member of house of representative in
democratic country becomes something difficult particularly for those who do not have large capital due to the
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fact that political campaign to build a good image and persuade people to vote for the candidates needs high
cost. This condition brings a serious effect. People who were successful in the election and became the
member of house representative, then, tried to get their capital back. The era of new media gives many
opportunities for the candidates of the member of house of representative to build personal branding through
low cost campaign. The easiness to build networking even to the remote areas, which people never visit,
becomes possible considering the people's attitude toward the new media. Keyword: social media,politic
campaign,twitter Pendahuluan Peristiwa ibu negara yang mengatakan sesuatu kurang pantas kepada
followernya di Instagram mengingatkan kita bahwa dunia virtual memiliki andil yang besar dalam merubah
style masyarakat untuk saling berkomunikasi. Tanggapan beragam muncul dari masyaraat untuk mendukung
sekaligus mengcounter atau bahkan sekadar ikut-ikutan dalam kejadian tersebut. Sepersekian detik sudah
mendapat perhatian dari masyarakat. Terutama masyarakat yang sudah berada dalam era digital. Era digital
yang mengantarkan kita ke dalam dunia baru. Dunia yang serba cepat untuk mencari informasi dan saling
berkomunikasi. Semuanya serba dapat di 'bagi' ke pihak lain, data diperkecil maupun data dirubah sebagian,
lalu membentuk sebuah jaringan yang dulunya oleh McLuhan disebut dengan desa global atau Global Village
dimana jarak sudah diterobos untuk saling berhubungan dalam pertukaran informasi tentang apapun. Angka,
kata, gambar, suara, data, dan gerak adalah hal yang sudah sangat biasa ditransfer dengan mudahnya di era
digital. Kesemuanya didukung oleh semakin berkembangnya teknologi. Gadget yang jaman sekarang sudah
bukan milik kalangan ekonomi menengah keatas namun mereka yang memiliki kantong tipis pun dapat
memilikinya karena begitu sangat pesatnya perkembangan teknologi dalam mendukung lalu lintasnya arus
informasi di jaman sekarang sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengikuti zaman ini. Kehadiran
era digital juga ikut andil dalam tahun politik ini. Tahun ini memang tahun politik bagi bangsa Indonesia yakni
tahun dipilihnya wakil daerah ataupun wakil negara. Salah satu fasilitas di era digital, memberikan kemudahan
terhadap calon kandidat politik untuk menggalang opini dan dukungan. Kemampuannya yang sangat cepat
dalam 'jaringan' sudah terbaca oleh kandidat politik untuk dimanfaatkan sedemikian rupa. Media sosial
Zaman telah berubah, mesin informasi bergerak dengan sangat cepat. Saat ini, media-media baru seperti
situs berita online, social media, hingga broadcast message, seakan mengungguli media-media
'konvensional' karena faktor kemudahan dalam mengakses ketiganya. Efeknya informasi menjadi tak
terbendung, mengalir kemana-mana dan bisa membuat kita bingung, mana yang benar dan mana yang salah.
Era digital menghadapkan kita pada dunia media yang baru. Paparan berita bukan lagi melalui televisi, surat
kabar dan majalah tetapi juga media digital yang memberikan banyak keunggulan, seperti akses yang mudah
dan kecepatannya menyebarkan informasi. Kian maraknya social media juga bisa jadi senjata yang lebih
berbahaya karena sifatnya cepat dan interaktif. Karena interaktif itulah yang membuat orang menjadi lebih
provokatif menurut Ignatius Harry seorang pakar media dan direktur eksekutif LSPP. Masalahnya, kehidupan
manusia modern tidak mungkin lepas dari media. Demikian penjelasan anggota Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) sekaligus dosen komunikasi Universitas Indonesia Nina Mutmainnah dalam wawancaranya dengan
salah satu media cetak ternama. Sejak media massa tumbuh, ada ketergantungan orang pada media. Lalu,
media ini kemudian berkembang seiring majunya teknologi komunikasi (Femina majalah wanita dewasa edisi
39). Saat ini saja media sosial sudah banyak bermunculan dengan kelebihan yang sangat kompetitif jika
masyarakat jeli dalam menggunakannya sesuai dengan tujuan. Facebook, twitter, path, instagram,
foursquare,skype dan lain-lain. Masyarakat pasti sudah paham dalam penggunaannya, terutama twitter.
Terbukti penelitian Semiocast per februari 2013 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke lima
dibawah Inggris, Jepang, Brazil, Amerika Serikat dalam twitterland. Sebanyak 19,5 juta pengguna twitter di
Indonesia sehingga tidak berlebihan jika masyarakat kita tergolong sangat responsif dalam sebuah topik
terutama di media sosial yang satu ini. Dalam relasi antar keberadaan media dan kemajuan teknologi,
terdapat beberapa proposisi utama dalam determinisme teknologi media (McQuail, 2010:103), yaitu: 1.
Teknologi komunikasi merupakan hal yang fundamental terhadap masyarakat 2. Masing-masing teknologi
memiliki bias terhadap bentuk-bentuk komunikasi, isi, dan penggunaannya 3. Rangkaian penemuan dan
penerapan teknologi komunikasi mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial 4. Revolusi
komunikasi akan mengarah pada revolusi social Proposisi diatas menyimpulkan masyarakat kita pada fakta
bahwa dunia media sosial tidak lepas dari dua mata pisau yang selalu mengikutinya. Positif dan negatif dari
sebuah media sosial harus disikapi dengan cermat sehingga kita mampu memilah keduanya meskipun tidak
dapat lari begitu saja. Peran Media Sosial dalam Dunia Politik 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). 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
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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 media sosial pasti akan terpilih, setidaknya media sosial berperan dalam
meningkatkan raihan suara dalam pemilihan umum (Kusumah,politik kompasiana). Rangkaian penemuan
dan penerapan teknologi komunikasi mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial sekaligus revolusi
komunikasi akan mengarah pada revolusi sosial (McQuail, 2010:103). Realitas sebelumnya sekaligus bukti
bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam perubahan di masyarakat terkait bidang sosial juga
politik. Komunikasi yang terjalin di dalam media sosial sebaiknya sudah dipahami dulu oleh kandidat yang
akan menggunakannya. Hal ini terkait dengan mayoritas masyarakat yang menggunakan media sosial adalah
kaum egaliter yang sangat spontan dalam berpendapat sekaligus membutuhkan bukti nyata jika kandidat
politik ingin mendapatkan dukungan. Mereka yang tidak siap dengan pola komunikasi yang sarat kritik dan
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spontan ini akan segera terpajang nama dan programnya saja dengan bonus promosi cap negatif dalam
waktu cepat. Tetapi jika kandidat politik sudah memiliki strategi khusus serta program kerja yang jelas dengan
pola komunikasi terbuka dan sangat paham dunia media sosial justru akan mendapat bonus dukungan yang
luar biasa hebat dari media sosial yang memang memiliki karakteristik jejaring dalam waktu sepersekian
detik. Masyarakat sasaran media sosial umumnya adalah kalangan muda yang cenderung anti politik. Situasi
sosial ini menjadikan mereka tidak lagi acuh terhadap dunia politik namun justru memberikan masukan
melalui komentar di media sosial yang juga harus dipertimbangkan oleh kandidat terkait, karena tidak
menutup kemungkinan komentar kaum muda sangat signifikan. Komentar mereka seringkali menggali lebih
jauh program kandidat politik yang jelas jika tidak maka tinggal mnunggu respon kurang menyenangkan.
Efektivitas media sosial di bidang politik Jangkauan massa di media sosial harus dipertimbangkan karena
terkait dengan sifatnya yang tanpa batas. Dukungan dapat datang dari manapun begitu juga masukan dan
kritik. Menghemat waktu dan memperbanyak massa sangat dimungkinkan dalam media sosial. Sedangkan
anak muda dalam perubahan terkait dengan media sosial ini adalah terbuktinya runtuhnya orde baru oleh
mahasiswa sebagai agent of change. Di sisi ini, mereka justru dapat memberikan dukungan tercepat dan
kritikan terpedas. Sifatnya bisa bebas memberikan komentar sehingga setiap kandidat harus siap dengan
kondisi ini. Profil orang per orang bisa tidak dipublish jadi komentar menalir begitu saja. Kemudian terciptalah
kondisi interaktif yang membuat satu isu bisa ditanggapi langsung sekaligus tahu responnya. Namun tidak
serta merta peserta dalam media sosial tidak dapat diketahui jumlahnya, justru karena di media sosial yang
terkontrol oleh mesin komputer maka jumlah pendukung dapat diketahui langsung oleh kandidat politik. Jika
dikaitkan dengan cost maka para pengguna media sosial tidak begitu khawatir, hal tersebut karena banyak
provider yang menyediakan paket internet terjangkau oleh semua kalangan. Sedangkan interaksi di media
sosial sudah termasuk didalamnya. Ada kelebihan ada kekurangan. Tidak melulu kemudian media sosial
menjadi jawara dalam kampanye politik. Namun ini adalah salah satu alternatif yang harus dipertimbangkan.
Karena akses ke media sosial membutuhkan peralatan yang tidak semua orang mengetahuinya dan mampu
membelinya. Terutama mereka yang sudah lanjut usia dan kaum ekonomi bawah. Kesimpulan Komunikasi
politik adalah kegiatan komunikasi yang memuat pesan politik. Tahun ini Indonesia memiliki acara besar di
ranah politik yaitu pemilihan wakil rakyat. Hal tersebut disambut antusias oleh masyarakat kita. Mulai dari
munculnya kandidat baru maupun kandidat lama yang masih ingin memperkuat citra. Kedua generasi
tersebut berlomba lomba dalam berkampanye. Sayangnya kampanye yng sering kita ketahui masih high cost
rasanya. Itupun juga sering dikaitkan dengan dana rakyat yang berputar didalamnya. Untuk menghindarinya
kini telah hadir media baru dimana para kandidat bisa memanfaatknnya dengan baik asalkan mereka tahu
sasaran tepatnya. Media baru yang tidak terlepas dari jaringan internet adalah media yang menawarkan
berbagai fasilitas untuk terkait dengan jutaan manusia di seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Informasi
yang tak terbendung bisa diraih siapapun dalam mencari kebenaran berita. Pada akhirnya salah satu
fasilitasnya yaitu media sosial mulai dicoba oleh para kandidat politik dalam mempertegas posisinya. Media
sosial ini pula yang sudah ikut andil di berbagai negara dalam ranah politik juga. Mediaa ini membuktikan
bahwa kekuatan jaringan bisa diandalkan dalam meraih dukungan hanya dalam sepersekian detik.
Karakternya yang cepat dan meluas membuat kandidat politik juga tidak bisa lengah dalam menghadapi
berbagai komentar yang bersifat spontan dan mengkritik. Kandidat yang dapat menjawab pertanyaan dan
mengomentari semua tanggapan dengan tegas dan program kerja partai yang jelas akan lolos dan mendapat
bonus dukungan karena komentar pasti positif. Selanjutnya, media sosial memang pilihan low cost campaign,
namun kandidat politik tetap harus siap dengan sasarannya terkait dengan karakter pemakai media tersebut.
Daftar Pustaka Arifin, P.D. 2011. Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi- dan
Komunikasi Politik Indonesia). Yogyakarta: Graha Ilmu. McQuail, Denis. 2010. Mass Communication Theory,
Sixth Edition. London, sage Publications Ltd. Sumber lain Kumoro, Bawono.
http://politik.kompasiana.com/2013/07/08/sby-media-sosial-dan- komunikasi-politik-571784.html diakses tgl
15 september 2013 Kusumah, Indra. http://politik.kompasiana.com/2013/02/27/pilgub-dunia-maya-
532726.html diakses tgl 15 september 2013 http://gununglembayung.blogspot.com/2012/08/media-sosial-
dan-politik.html diakses tgl 15 september 2013 Majalah Femina edisi 39 tahun 2012 hal 49.
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