
BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini penulis menguraikan data yang diperoleh dari wawancara

dengan beberapa orang informan key dari anggota BEM yang merupakan

pengurus dari bagian sosial politik, untuk menjawab rumus masalah yang

diajukan dalam penelitian. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana opini Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) UIN

Suska Riau terhadap aplikasi media internet (facebook dan twitter) dalm

sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau periode 2013-2018 di Pekanbaru.

Dari daftar wawancara yang telah ditetapkan penulis, selanjutnya penulis

melakukan wawancara kepada anggota BEM yang merupakan pengurus dari

bagian sosial politik. Di bawah ini dapat dilihat hasil yang didaptakn penulis

untuk proses wawancara yang sudah dilakukan yaitu:

Opini Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) UIN Suska Riau Terhadap

Aplikasi Media Internet (Facebook dan Twitter) Dalam Sosialisasi Politik

Bakal Calon Gubernur Riau Periode 2013-2018 Di Pekanbaru.

Opini yang dimaksudkan penulis sangat erat kaitannya dengan opini publik.

Arifin berpendapat, bahwa opini publik harus memilik paling kurang tiga unsur.

Pertama, harus ada isu (peristiwa atau kata-kata) yang actual, penting yang

menyangkut kepentingan umum, yang disiarkan melalui media massa. Kedua,

harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang kemudian



menghasilkan kata sepakat mengenai sikap, pendapat dan pandangan mereka.

Ketiga, selanjutnya pendapat mereka itu diekspresikan atau dinyatakan dalam

bentuk lisan, tulisan dan gerak-gerik. (Arifin, 2011: 195)

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan, penulis dapat

mengetahui bagaimana opini Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) UIN Suska Riau

terhadap aplikasi media internet (facebook dan twitter) dalam sosialisasi politik

bakal calon Gubernur Riau periode 2013-2018 di Pekanbaru.

Untuk mengetahui opini Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) UIN Suska

Riau terhadap peran media internet (facebook dan twitter) dalam sosialisasi politik

bakal calon Gubernur Riau periode 2013-2018 di Pekanbaru, berikut hasil

wawancara yang penulis lakukan.

1. BEM UIN Suska mengikuti perkembangan politik melalui sosialisasi

politik yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau melalui media internet

(facebook dan twitter).

Dari indikator tersebut penulis mengajukan pertanyaan kepada responden

apakah anda selalu mengikuti perkembangan politik melalui sosialisasi politik

yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau yang ada di media internet

(facebook dan twitter)?

Jawaban responden adalah:

“Saya tidak selalu mengikuti perkembangan politik tentang sosialisasi politik
yang dilakukan para bakal calon Gubernur Riau yang ada di facebook dan
twitter, karena tidak terpantau setiap hari.” (Wawancara: Saidan, Presiden
mahasiwa BEM UIN Suska Riau, 23 Oktober 2013)

Diperkuat lagi dengan opini dari Menteri Sosial Politik BEM UIN Suska



“Mengikuti perkembangan politik mengenai sosialisasi politik bakal calon
Gubernur Riau melalui media internet seperti facebook dan twitter saya kurang
mengikuti karena biasanya saya mengikutinya melalui media cetak seperti
koran khususnya. Namun begitu bukan berarti tidak mengikuti perkembangan
politik yang ada di media facebook dan twitter hanya saja jarang.”
(Wawancara: Zakaria, Menteri Sosial Politik, 24 Oktober 2013)

Menurut Alfian Usman Nasution, Dirjen Aksi dan Propaganda “Kalau
mengikuti melalui media internet seperti facebook dan twitter, saya jarang
mengikuti, akan tetapi mengikuti perkembangan politik tentang sosialisasi
politik tersebut secara langsung sering saya ikuti perkembangannya.”
Hal ini disampaikan oleh Suci Habibah sebagai sekretaris Kementerian Sosial
dan Politik “Mengikuti secara terus-menerus tentunya tidak, namun cukup
sering pada saat saya online karena saya sebenarnya cukup antusias untuk
mengetahui perkembangan politik yang berkaitan dengan sosialisasi politik
bakal calon Gubernur Riau tersebut.”

“Perkembangan politik tentang sosialiasi politik bakal calon Gubernur Riau
melalui media internet seperti facebook dan twitter cukup sering saya pantau,
akan tetapi tidak selalu melalui jejaring sosial karena, saya lebih senang
mengikuti perkembangan politik melalui situs-situs lain seperti blog yang
memuat perkembangan politik tentang sosialisasi politik bakal calon Gubernur
Riau.” (Riza Rachmita: Staff)

Pendapat ini juga diperkuat oleh “Jika dikatakan selalu mengikuti
perkembangan politik mengenai sosialisasi politik tentunya tidak, tetapi jika
berita-berita seputar pemilihan Gubernur Riau tersebut muncul di timeline saya
maka saya akan memeriksa dan membacanya.” (Tesa Nodia Yulitri: staff)

Dari beberapa opini di atas terlihat BEM tidak selalu mengikuti perkembangan

politik melalui sosialisasi politik yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau,

karena mahasiswa organisasi BEM lebih banyak memantau dan mengikuti

perkembangan politik tersebut secara langsung dan melalui media cetak seperti

surat kabar.



2. Badan Eksekutif  Mahasiswa (BEM) UIN Suska Riau memberika

penilaian terhadap sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau yang

berkembang di media internet (facebook dan twitter)

Dari indikator tersebut penulis mengajukan pertanyaan kepada responden,

apakah anda sering memberkan penilaian terhadap sosialisasi politik bakal

calon Gubernur Riau yang didapat melalui media internet (facebook dan

twitter)?

Jawaban responden adalah:

“Memberikan melalui facebook jarang saya lakukan, akan tetapi penilaian
terhadap sosialisasi politik di media twitter sering. Seperti memberi pandangan
dan penilaian terhadap salah satu kandidat saja, contohnya menanggapi salah
satu isu yang berkaitan dengan salah satu bakal calon. Dengan begitu hal-hal
demikian dapat difilter.” (Wawancara: Saidan, Presiden mahasiswa, 23
Oktober 2013)

“Saya memberikan penilaian. Menurut saya, sebenarnya sosialisasi politik itu
akan lebih efektif jika dilakukan melalui media internet karena, sebagian besar
pemilih berasal dari kalangan usia remaja, oleh sebab itu dengan melakukan
postingan-postingan tentang  info sosialisasi politik mereka di facebook
ataupun twitter sebagai mahasiswa harusnya punya kritikan tersendiri terhadap
sosialisasi politik yang disampaikan tersebut.” (wawancara: Zulkarnain,
Sekretaris Menteri Sosial Politik BEM UIN Suska, 23 Oktober 2013)

“Saya akan memberikan penilaian jika ada postingan tentang hal tersebut di
media online. Saya memberikan penilaian dengan menulis artikel ataupun opini
kemudian saya terbitkan di media online, dengan begitu pembaca akan
mengetahui kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari pasangan bakal calon
tersebut.” (wawancara: Insanul Kamil, 23 Oktober 2013)

“Untuk memberikan penilaian sering saya lakukan dengan berbagi informasi
atau pengetahuan bersama teman-teman mengenai bakal calon Gubernur Riau,
namun tidak dilakukan secara mendalam.” (Riza Rachmita: Staff, 23 Oktober
2013)

Hal ini juga diperkuat dengna pendapat dari Tesa Nodia Lestari sebagai Staff
Kementerian Sosial Politik “Saya sering memberikan penilaian mengenai
sosialisasi politik yang bakal calon Gubernur melalui media internet dengan
memberikan komentar terhadap bagaimana publikasi yang mereka sampaikan



kepada masyarakat dan juga menyimak program yang akan dilakukan oleh
bakal calon Gubernur Riau tersebut.” (23 Oktober 2013)
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Alfian Usman Nasution yang

merupakan Dirjen Aksi dan Propaganda dari Kementerian Sosial dan Politik

Berdasarkan opini tersebut dapat dilihat bahwa BEM UIN Suska sering

memberikan penilaiannya terhadap sosialiasi politik bakal calon Gubernur Riau

di media internet (facebook dan twitter) dengan caranya masing-masing.

3. BEM UIN Suska Riau mendiskusikan sosialisasi politik bakal calon

Gubernur Riau yang berkembang di media internet (facebook dan twitter)

Dari indikator tersebut penulis mengajukan pertanyaan kepada reponden.

Apakah setiap sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau yang anda baca di

media internet (facebook dan twitter) sering didiskusikan dengan teman-teman?

Jawaban responden adalah:

“Saya sering melakukan diskusi akan tetapi tidak secara keseluruhan sosialisasi
politik dari pasangan-pasangan bakal calon Gubernur Riau didiskusikan. Hal
yang kami diskusikan seperti dari setiap pasangan calon tersebut mana yang
lebih layak memimpin Riau.” (wawancara: Zakaria, Menteri Sosial Politik, 24
Oktober 2013)

Diperkuat lagi dengan opini dari staff dari menteri sosial politik BEM UIN
Suska “Terkadang, saya dan teman-teman membicarakan sosialisasi politik
dari salah satu pasangan bakal calon Gubernur Riau, namun tidak didiskusikan
secara mendalam.” (wawancara: Riza Rachmita, 23 oktober 2013)

“Kami sering mendiskusikan hal tersebut, akan tetapi dikhususkan di
lingkungan BEM UIN Suska, kami sering melakukan diskusi dbersama BEM
Universitas lain seperti BEM UNRI dan hal yang didiskusikan tentunya
mengenai bakal calon Gubernur Riau yang akan naik.” (wawancara: Insanul
Kamil, 23 Oktober 2013)

“Saya dan teman-teman sering melakukan diskusi mengenai sosialiasi politik
yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau yang ada di media internet seperti
jejaring sosial facebook dan twitter. Diskusi yang kami bahas seputar masalah



atau program yang akan dilakukan oleh bakal calon Gubernur Riau tersebut.”
(Alfian Usman Nasution: Dirjen Aksi dan Propaganda, 23 Oktober 2013)

Pendapat-pendapat yang sama juga disampaikan oleh Zulkarnain selaku Dirjen

Kajian Strategis Kementerian Sosial dan Politik dan Tesa Nodia Lestari yang

merupakan Staff dari Kementerian Sosial dan Politik.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa BEM UIN

Suska sering melakukan diskusi yang tidak hanya dilingkungan BEM UIN

saja, namun juga di luar lingkungan BEM UIN Suska.

4. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Suska Riau menganggap penting

sosialisasi politik yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau di media

Internet (facebook dan twitter)

Dari indikator tersebut penulis mengajukan pertanyaan kepada responden.

Apakah anda menganggap penting sosialisasi politik bakal calon Gubernur

Riau yang ada di media internet (facebook dan twitter)?

Jawaban responden adalah:

“Tentu saja penting, karena media merupakan salah satu pilar demokrasi
berkualitas untuk melakukan sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau
yang salah satunya melalui media internet jejaring sosial facebook dan twitter.”
(Saidan: Presiden Mahasiswa BEM, 23 Oktober 2013)

“Menurut saya penting, namun tergantung dari materi yang disampaikan dalam
sosialisasi politik yang ada di media internet (facebook dan twitter) tersebut,
biasanya yang dianggap penting adalah bagaimana cara mensosialisasikannya,
bahasa penyampaian yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa dipahami oleh
semua kalangan masyarakat dan bisa direalisasikan.” (wawancara: Alfian
Usman Nasution, Dirjen Aksi dan Propaganda, 23 Oktober 2013)

“Kalau menurut saya sangat penting, karena sosialisasi melalui media internet
seperti facebook atau twitter adalah cara termudah untuk menyampaikan



kepada masyarakat. Jadi, apapun yang ada disampaikan media seperti internet
maka begitu pula masyarakat akan memandang. Oleh karena itu sosialisasi
politik melalui media internet sangat dibutuhkan baik itu media jejaring sosial
maupun yang lainnya.” (wawancara: Zulkarnain, Dirjen Kajian Strategis, 23
Oktober 2013)

“Hal itu penting, terlebih saat ini masyarakat lebih disibukkan dengan facebook
dan twitter, jika sosialisasi politik disampaikan melalui media tersebut akan
tersampaikan. Jadi tidak hanya dikalangan masyarakat umum saja yang
mengetahui, namun kalangan remaja yang aktif didunia maya seperti facebook
dan twitter juga bisa menyimak apa yang bakal calon Gubernur Riau
sampaikan.” (wawancara: Tesa Nodia Yulitri, staff. 23 Oktober 2013)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Suci Habibah selaku Staff Kementerian
Sosial Politik “Sangat penting, karena menurut saya dengan cara sosialisasi
politik melalui media internet merupakan cara paling baik. Jika sosialisasi
politik masih dilakukan dengan cara memasang spanduk dimana-mana akan
merusak lingkungan, namun jika dilakukan dengan memanfaatkan media
online seperti jejaring sosial itu lebih baik, selain tidak akan merusak
lingkungan informasi yang disampaikan akan merata dan juga lebih
mendalam.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Insanul Kamil selaku Dirjen

Hukum dan Kebijakan.

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa peran media internet (facebook

dan twitter) dalam sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau penting

terlebih lagi untuk kalangan remaja yang merupakan pengguna aktif internet

seperti jejaring sosial facebook dan twitter.



5. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Suska Riau menjadikan

sosialisasi politik yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau melalui

media internet (facebook dan twitter) sebagai tolak ukur untuk mengambil

keputusan.

Dari indikator di  atas penulis mengajukan pertanyaan kepada responden.

Apakah anda sering menjadikan sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau

yang didapat di media internet (facebook dan twitter) sebagai tolak ukur dalam

mengambil keputusan?

Jawaban responden adalah:

“Ya, karena media adalah salah satu pilar demokrasi berkualitas dari beberapa
pilar demokrasi lainnya yakni kearifan lokal, negarawan, kemudian media yang
harus mampu menjembatani sehingga apa yang ditampilkan media seperti
internet (facebook dan twitter) itu pula lah yang diinginkan masyarakat.”
(wawancara: Saidan, Presidan Mahasiswa. 23 Oktober 2013)

“Menurut saya media internet tidak selalu saya jadikan sebagai tolak ukur,
karena saya tidak hanya mengamati melalui media internet (facebook dan
twitter) saja, akan tetapi saya juga melihat secara langsung.” (wawancara:
Zakaria, Menteri Sosial Politik. 24 Oktober 2013)

“Terkadang saya memang menjadikan sosialisasi politik bakal calon Gubernur
Riau yang ada di media internet sebagai tolak ukur, karena saya juga cukup
sering mengikuti sosialisasi politik bakal calon Gubernur Riau secara langsung
dalam bentuk forum debat karena, di dunia maya tekadang terlalu berlebihan.”
(Alfian Usman Nasution: Dirjen Aksi dan Propaganda, 23 Oktober 2013)

“Ya, salah satu tolak ukur untuk mengambil keputusan tentunya merupakan
sosialisasi politik yang ada di media internet. Namun, harus memilihnya dari
berbagai media lainnya.” (Tesa Nodia Lestari: Staff, 23 Oktober 2013)

“Tentunya. Karena, dengan sosialisasi politik yang ada pada media internet
seperti facebook dan twitter kita akan mengetahui publikasi dari masing-
masing bakal calon Gubernur Riau.” (Zulkarnain: Dirjen Kajian dan Strategis,
23 Oktober 2013)



Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Riza Rachmita yang merupakan

Staff dari Kementerian Sosial Politik BEM UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dilihat bahwa terkadang BEM UIN

Suska juga menjadikan sosialisasi politik yang ada di media internet (facebook

dan twitter) sebagai tolak ukur dalam menetapkan keputusan yang akan

diambil.

6. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Suska Riau menyampaikan opini

(pendapat) dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Dari indikator tersebut penulis mengajukan pertanyaan. Apakah anda sering

memberikan pendapat dengan tulisan atau aksi setelah membaca sosialisasi

politik bakal calon Gubernur Riau yang didapat melalui media internet

(facebook dan twitter)?

Jawaban responden adalah:

“Pasti, pendapat yang kami sampaikan melalui aksi dan tulisan lebih sering
mengarah kepada harapan bagaimana kedepannya bakal calon Gubernur Riau
tersebut dapat berpartisipasi secara baik dan berpolitik secara sehat pula.”
(Saidan: Presiden Mahasiswa BEM UIN Suska Riau, 23 Oktober 2013)

“Ya, kami sering berpendapat baik itu melalui tulisan maupun aksi. Akan tetapi
secara pribadi saya sering berpendapat dengan tulisan yang tentunya tidak
untuk dipublikasikan. Terkadang kami melakukan aksi, namun aksi adalah cara
terakhir yang biasanya kami lakukan.” (Zulkarnain: Dirjen Kajian Strategi, 23
Oktober 2013)

“Pendapat yang saya sampaikan tentang sosialisasi politik di media internet
facebook dan twitter lebih sering saya sampaikan melalui aksi dengan cara
memberikan argumen. Karena saya tidak suka menulis.” (Suci Habibah:
Sekretaris Kementerian Sosial Politik, 23 Oktober 2013)

“Saya sangat sering menuangkan pendapat saya melalui tulisan, namun melalui
aksi kami juga sering lakukan baik itu aksi yang berkaitan dengan sosialisasi



politik bakal calon Gubernur Riau maupun aksi damai. Dan melalui tulisan,
media online juga sudah meliput apa yang kami tulis di media online pribadi
seperti blogspot dan lainnya.” (wawancara: Insanul Kamil, 23 Oktober 2013)

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari Riza Rachmita yang
merupakan staff dari bagian Kementerian Sosial Politik “Saya menuangkan
pendapat saya melalui tulisan, namun tidak untuk dipublikasikan. Di dalam
organisasi BEM sering melakukan aksi seperti aksi yang baru-baru ini
dilakukan berkaiatan dengan sosialisasi politik salah satu bakal calon Gubernur
Riau.” (23 Oktober 2013)

Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Tesa Nodia Lestari selaku Staff

Kementerian Sosial Politik BEM UIN Suska Riau.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa BEM sering menuangkan

pendapat mereka baik itu melalui tulisan maupun aksi.


