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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

  Persoalan politik di Indonesia saat ini adalah kurangnya kesadaran politik 

dalam masyarakat khususnya generasi pemuda untuk terlibat dalam partisipasi 

politik. Tuntutan transparansi kinerja para elit politik seakan tidak diimbangi 

dengan kesadaran masyarakat terhadap politik di negeri ini atau biasa dikenal 

sebagai Melek politik. Kondisi melek politik dan keterlibatan masyarakat terhadap 

politik dalam negeri sebenarnya dapat membantu untuk mengontrol transparansi 

para elit politik dalam menjalankan tugasnya. Jumlah masyarakat yang sadar akan 

kontrol politik di Indonesia sendiri justru lebih sedikit, dibandingkan dengan 

masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap politik Negeri. Bahkan 

masih ada masyarakat yang terkesan apatis terhadap politik dan pembangunan 

negeri namun tetap menuntut kinerja politisi yang bersih.  

Dunia politik kini tidak lepas dari dunia komunikasi. Pasalnya, kegiatan 

politik dilandasi oleh komunikasi dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Negara. Komunikasi yang efektif adalah 

penting bagi semua kalangan. Oleh karena itu, para pemimpin dan para 

komunikator perlu memahami dan meyempurnakan kemampuan komunikasi 

mereka. Elit politik juga termasuk ke dalam komunikator bagi suatu negara. Elit 

politik sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat 

banyak. Oleh karena itu, komunikasi elit politik perlu diperhatikan karena sangat 

berpengaruh pada penyampaian pesan kepada masyarakat banyak. Apabila 
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penyampaian pesan itu salah akan mengakibatkan persepsi yang salah juga pada 

masyarakat. Elit politik sebagai bagian dari pemerintah harus memiliki hubungan 

yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa, karena dengan terwujudnya 

hubungan yang harmonis dan dinamis maka komunikasi antara elite politik 

dengan khalayak (rakyat) dapat berjalan lancar sehingga kebijakan yang akan 

dikeluarkan oleh elite politik tidak akan merugikan masyarakat (rakyat). 

Keterlibatan politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, diantaranya adalah 

memberikan rakyat/warga negara kesempatan untuk berdiskusi. Hal ini tentu saja 

merupakan tujuan utama dari partisipasi politik yang dilakukan oleh negara-

negara yang demokratis. Partisipasi juga dilakukan untuk mengontrol pemerintah 

yang akan terpilih, selain itu partisipasi politik juga menjadi alat untuk memilih 

pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup yang 

mempengaruhi pemerintah melalui jalan terlibat dalam politik. 

Seiring dengan perkembangan zaman, media dan teknologi komunikasi 

pun ikut andil dalam perkembangannya. Tidak berhenti pada media cetak maupun 

audiovisual saja, kini internet telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk 

berkomunikasi secara massa dan melalui melalui sosial media. Komunikasi massa 

melalui sosial media kini menjadi trend di masyarakat khususnya kaum muda 

dalam berkomunikasi.  

Peran sosial media dalam Komunikasi politik adalah suatu tempat dimana 

para anggota komunitas dapat secara kolektif membentuk pendapat umum. 

Komunikasi politik yang baik membutuhkan partisipasi dari komunikan, media 

dan publik. Jenis situs dan sosial media yang dimanfaatkan bagi proses 

komunikasi politik ataupun kampanye salah satunya adalah media sosial. 



3 
 

Sebagai contoh, Informasi-informasi yang ditanam dalam facebook sebagai 

media sosial dalam proses komunikasi politik atau kampanye adalah informasi 

pribadi, ide, gagasan serta visi misalnya. Informasi lain yang paling utama dan 

dominan adalah opini. Sebagai sarana dalam komunikasi politik, politikus dapat 

berkomunikasi dua arah dengan simpatisan dan masyarakat luas dengan tujuan 

yaitu membentuk opini, yang kemudian opini inilah diolah dan dimanfaatkan 

bagi pelaku politik dan timnya dalam mendulang suara dari masyarakat luas. 

Perolehan suara adalah target utama dalam setiap perilaku politik. Dan biasanya 

para pelaku politik yang populer di sosial media adalah yang paling banyak 

dukungan dan terbanyak suara. 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media 

online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan 

teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpertisipasi dengan 

memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta 

membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 

 Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti 

bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti 

televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang 

banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Media sosial sendiri (Medsos) 
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merupakan media online yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna 

dapat saling berinteraksi secara virtual dalam medsos, tedapat akun-akun untuk 

berbagi foto, video, dan status terbaru, saling menyapa dan bertemu secara virtual. 

Internet, medsos dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit 

dipisahkan serta mendorong pada hal-hal baru. Secara ringkas perkembangan 

medsos melalui Internet mulai terasa pesat perkembangannya yakni tahun 1999 

muncul situs yang dapat digunakan untuk membuat blog pribadi, yaitu blogger. 

Situs ini memberi peluang kepada penggunanya untuk dapat membuat halaman 

situs sendiri. Dengan demikian pengguna blogger bisa memuat halaman blognya 

dengan berbagai informasi, seperti hal atau pengalaman bersifat pribadi dan ide, 

kritik serta pendapatnya mengenai suatu topik persoalan yang sedang hangat. 

Blogger disebut-sebut sebagai tonggak penting perkembangan medsos. Salah satu 

situs jejaring sosial yang cukup terkenal adalah yang muncul pada tahun 2004 

yakni Facebook. Situs ini dengan corak tampilan yang lebih modern 

memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi seluas-luasnya. 

Tahun 2006 Twitter muncul. Kemunculan Twitter menambah jumlah situs sosial 

bagi kaum muda. Twitter menggunakan sistem mengikuti-tidak mengikuti 

(follow-unfollow), di mana seseorang dapat melihat status terbaru dari orang yang 

diikuti (follow). Belakangan, kemunculan Line, WeChat, Kakao Talk, WhatsApp, 

dan yang lainnya terus menambah panjang daftar situs-situs jejaring sosial yang 

sudah ada. Hal itu ditopang oleh kemajuan perangkat gadget, teknologi informasi 

dan kecepatan jaringan internet yang makin pesat dan didukung manfaat dan 

fungsi medsos yang telah membuat aktifitas kehidupan manusia lebih mudah, 

efektif dan efisien. Berbagai situs jejaring sosial ini memudahkan pengguna untuk 
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berbagi ide, saran, pandangan, aktivitas, informasi, acara, ajakan dan ketertarikan 

di dalam jaringan individu  masing-masing orang. layanan jejaring sosial 

berkembang tidak hanya untuk individu, sosok atau tokoh, tetapi juga berkembang 

pula layanan komunitas yang sifatnya lebih terpusat pada grup atau kelompok 

bersama. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah 

percepatan penyebaran informasi. Selain dampak yang signifikan pada aspek 

sosial, bisnis dan perekonomian, medsos juga memberi dampak besar pada 

kemajuan politik, reformasi dan iklim yang lebih baik pada demokrasi di banyak 

negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sejumlah revolusi politik 

yang diikuti dengan pergantian kekuasaan ke arah yang lebih demokratis banyak 

ditopang oleh masifnya penggalangan kesadaran melalui medsos. Ciri medsos 

yang bebas dan tanpa sensor membuat situs-situs jejaring sosial dimanfaatkan 

oleh para aktivis politik untuk memengaruhi dan menyusun sebuah gerakan sosial 

politik yang nyata atau menginformasikan aktifitas selama masa 

kepemerintahannya. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses 

menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat 

sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa 

karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, 

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai 

model content lainnya. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial 

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di 

negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial 

juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam 

menyebarkan berita-berita. Sebagai sebuah media yang cukup efektif untuk 
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menggaet dan mempengaruhi masyarakat, kini para elit politik negara juga ikut 

menggunakan media sosial sebagai media untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat. Kini media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi dan 

bersosialisasi, tetapi juga digunakan sebagai media komunikasi politik dalam 

ranah politik di Indonesia  

  Salah satu elit politik yang memanfaat kan media sosial untuk 

berkomunikasi dengan masyarakat adalah Ridwan kamil. Sebagai Walikota 

Bandung, Ridwan Kamil tidak hanya memiliki facebook dan twitter ia memiliki 

akun Instagram sebagai tempat untuk “Sharing” sekaligus komunikasi dengan 

warganya. Aktifitas selama masa kepemerintahannya, kunjungan langsung ke 

masyarakat, bahkan himbauan untuk menjaga fasilitas publik yang merupakan 

salah satu bentuk komunikasi politik sering disampaikan lewat akun sosial 

medianya. Ridwan Kamil pernah memajang foto kursi taman yang rusak lalu 

membuat status agar warga Bandung bisa menjaga fasilitas publik. Akhirnya 

postingan tersebut dibagikan kepada sesama netizen lainnya dengan menimbulkan 

berbagai macam respon. Pendekatan terhadap generasi muda melalui sosial media 

seperti ini terbilang cukup berhasil,dikarenakan sangat jarang anak anak muda 

pada era seperti sekarang yang tidak menggunakan sosial media. Ridwan Kamil 

sendiri memiliki 5 juta followers,dengan frekuensi antara 10 sampai 18 postingan 

dalam seminggu pada akun instagramnya. Dengan jumlah pengguna terbanyak 

rata – rata dari kalangan muda, maka pemanfaatan sosial media seperti ini secara 

tidak langsung akan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat lokal suatu 

daerah maupun para pengguna sosial media lainnya terhadap kebijakan dan 

perkembangan yang telah dicapai oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini secara 
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tidak langsung menjadi kontrol sosial dikarenakan masyarakat bisa langsung 

memberikan feedback berupa komentar untuk dijadikan evaluasi. Sifat viral dari 

sosial media sendiri juga mempermudah masyarakat dari berbagai latar belakang 

yang berbeda untuk mengakses dan ikut mengontrol kebijakan pemerintah 

kedepannya. 

  Setelah mulai bermunculannya akun – akun sosial media milik para Tokoh 

masyarakat maupun para pejabat, ketika mereka memposting sesuatu maka 

sebuah forum diskusi secara otomatis akan terbangun. Pemanfaatan media massa 

melalui media sosial yang dilakukan oleh para tokoh – tokoh politik ini sedah 

sangat gencar dilakukan selain untuk berdiskusi secara langsung, masyarakat 

secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam partisipasi dengan 

melakukan kontrol terhadap sejauh mana perkembangan yang telah dicapai 

maupun pembangunan yang telah direalisasikan atau bahkan perencanaan baru 

kedepannya 

  Berangkat dari latar belakang yang dituliskan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul PEMBICARAAN 

POLITIK DALAM AKUN INSTAGRAM PEMIMPIN DAERAH (Analisis 

Isi pada akun instagram Ridwan Kamil) Peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

tingkat pemanfaatan sosial media sebagai salah satu sarana komunikasi Politik 

dalam berbagai postingan yang muncul pada akun instagram milik Ridwan Kamil 

sebagai walikota Bandung dalam melakukan kegiatan pemerintahan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

  Dari uraian yang dituliskan oleh peneliti dalam latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar 

frekuensi kemunculan pembicaraan politik dalam akun instagram Ridwan Kamil 

dalam jangka waktu 10 hari terhitung dari tanggal 9 Maret 2017 – 19 Maret 2017.    

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung frekuensi kemunculan 

unsur pembicaraan politik yang disampaikan dari sejumlah postingan milik akun 

intagram pribadi milik Ridwan Kamil meliputi teks dan gambar 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis, memberikan sumbangsih atau referensi 

tambahan dalam perkembangan ilmu komunikasi dengan tema 

perkembangan dan pemanfaatan media sosial sebagai media 

komunikasi politik. 

b. manfaat praktis, diharapkan memberikan pemahaman dan 

wawasan terhadap komunikasi politik media massa berupa sosial 

media 

 


