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ABSTRAK
Fokus dalam penelitian ini adalah penerimaan mahasiswa FISIP terhadap isu politik
RUU PILKADA di media sosial Twitter. hal ini disebakan karena saat ini media
sosial Twitter telah mejadi alat untuk melakukan sosialisasi politik bagi para politisi
yang aktif menggunakan media sosial Twitter, sebagai alat untuk penyebaran isu
politik. Penelitian ini dianalis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian reception analysis. Subyek penelitian adalah mahasiswa FISIP UNAIR
yang secara aktif menggunakan TWITTER dan aktif mengikuti organisasi politik di
dalam kampus maupun luar kampus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya
variasi pemaknaan yang diberikan oleh para informan tentang isu politik RUU
PILKADA yang ada di media sosial Twitter. Dua informan digolongkan sebagai
pemakna Dominan (dominant-hegemonicposition), Dua informan lain digolongkan
sebagai pemakna yg dinegosiasikan (negotiated code/position), dan dua Informan
terakhir digolongkan sebagai Pemakna oposisi (oppositional code/position).

Kata kunci: Penerimaan khalayak, Mahasiswa, RUU PILKADA, Media Sosial,
Twitter

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai penerimaan mahasiswa terhadap isu

politik perumusan RUU PILKADA tahun 2014 pada media sosial Twitter. Informasi

tentunya diperlukan di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana dengan kebebasan

memperoleh informasi, berarti akan memberi ruang yang cukup bagi publik untuk

dapat mengakses berbagai jenis informasi. Namun di dalam penerimaannya tentu saja

informasi tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda–beda. Seperti yang

diungkapkan pada Teori Stuart Hall tentang encoding/decoding mendorong terjadinya

interpretasi-interpretasi beragam dari teks-teks media selama proses produksi dan

penerimaan (resepsi). Dengan kata lain, Hall menyatakan bahwa makna tidak pernah

pasti. (Baran, 2003 : 269-270)

Maka dari itu,resepsi adalah (Agus, 2012 : 68-69) penginterpretasian dan

pemaknaan terhadap sesuatu yang diterima oleh seseorang. Oleh karena tidak ada

seseorangpun yang memiliki latar belakang yang sama, maka setiap orang tentu akan

memiliki interpretasi dan pemaknaan yang juga tidak sama terhadap sesuatu yang

sama. Semua proses mental yang terbentuk akan sangat mempengaruhi seseorang
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dalam memberikan responsnya terhadap sesuatu. Respon seseorang akan ditentukan

oleh sikapnya, dan sikap ini akan tergantung pada bagaimana seseorang memandang

atau memberikan makna pada stimulus yang diterimanya. Sikap dengan demikian

menjadi dasar berperilaku bagi seseorang, merupakan komponen pengetahuan dan

perasaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang membimbing seseorang untuk

member kan reaksinya. Reaksi seseorang dapat bersifat aktif maupun pasif, terbuka

maupun tertutup, manifest maupun laten.

Twitter merupakan suatu situs jejaring sosial yang pada dewasa ini hadir

sebagai information network. Twitter memiliki kelebihan yaitu mampu menyajikan

berita dengan sangat cepat bahkan mengalahkan kecepatan media-media informasi

lainnya. Tidak hanya berbagi berita, bahkan gagasan dan ajakan hingga promosi

mengenai sesuatu juga kerap dilakukan menggunakan media Twitter. Twitter

merupakan situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. yang

menawarkan layanan microblogging. Twitter memungkinkan penggunanya untuk

mengirim dan membaca pesan user lain yang disebut tweets. Tweets adalah posting

berbasis teks hingga 140 karakter. Tweets secara umum dapat dilihat oleh semua

orang, namun pengguna dapat membatasi pengiriman tweets hanya untuk kelompok

tertentu. Salah satu bentuk penggunaan twitter adalah untuk berbagi serta bertukar

pikiran mengenai isu–isu yang ada saat ini.

Saat ini telah banyak kalangan yang menggunakan media Twitter sebagai

akses komunikasinya dengan publik atau artis kepada para penggemarnya. Tifatul

Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada periode

tahun 2009-2014misalnya, juga menggunakan Twitter sebagai sarana berkomunikasi

dengan masyarakat, sehingga ada timbal balik apabila ada kebijakan dari beliau yang

mengganjal dapat langsung di-share melalui account Twitter nya di @tifsembiring.

Ada pula Presiden United States of America (@barackobama), politisi Ulil Abshar

Abdalla (@ulil), Yenny Wahid (@yennywahid), artis fenomenal kelahiran Kanada

Justin Bieber (@justinbieber), artis serba bisa Agnes Monica (@agnezmo) dan

banyak tokoh atau artis fenomenal lainnya yang mempunyai account aktif di Twitter.

Sehingga tak ayal banyak tokoh tersebut kebanjiran followers (pengikut) dalam

accountTwitternya, bahkan sampai-sampai ada account yang sudah terlalu penuh

akan pengikut yang menyebabkan susah diaksesnya accountTwitter tersebut. Dari

penjelasan tersebut, tidak dapat dipungkiri, walau Twitter adalah sebagai situs yang
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hanya menawarkan 140 karakter, namun kini situs tersebut kini menjelma menjadi

kekuatan besar yang dapat mengkoneksikan individu-individu secara langsung

dibelahan dunia manapun.(www.kompasiana.com)

Pada hari Jumat tgl 26 September para anggota DPR telah merumuskan

RUU yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang berisi bahwasanya kepala

daerah akan dipilih langsung oleh DPRD. Alasan pemerintah mengusulkan RUU ini

karena pilkada langsung dianggap berbiaya tinggi, sarat politik uang dan berpotensi

memunculkan konflik di tengah masyarakat. Apalagi menurut Kemendagri, sejak

pilkada langsung, sudah lebih dari 300 kepala daerah yang dipenjara karena

tersangkut kasus korupsi. Alasan inilah yang kemudian disetujui sejumlah fraksi di

DPR untuk dibahas terutama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Lalu bagi yang kontra, mereka mati-matian menolak kembalinya sistem

pemilihan ke rezim orde baru itu. Bagi mereka hal itu sama dengan mengkhianati

reformasi dan membajak demokrasi. Tak tanggung-tanggung, penolakan disampaikan

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah

Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di antaranya ada Walikota Bandung Ridwan Kamil,

Walikota Bogor Bima Arya. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya

Purnama mengajukan surat pengunduran sebagai kader Partai Gerindra lantaran

kecewa partainya ikut menyokong RUU Pilkada tersebut. (www.puailiggoubat.com)

Perkembangan isu politik yang ada di Indonesia bahkan di dunia telah

merambah di media sosial Twitter. Contohnya bisa kita lihat pada isu politik RUU

PILKADA yang baru–baru ini muncul di Twitter.Tagar (Tanda pagar/hastag)

#ShameOnYouSBY dan #RIPDemokrasi menjadi trending topics atau topik teratas

yang menjadi pembicaraan pengguna jejaring sosial Twitter dunia pada Jumat (26/09)

pagi. Para pengguna internet menyatakan keputusan DPR merupakan kemunduran

bagi demokrasi yang telah dicapai Indonesia dan kembali ke jaman orde baru.

(news.liputan6.com)

Penelitian ini menggunakan objek mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik karena peneliti menganggap bahwasannya mahasiswa FISIP cenderung

memiliki tingkat awareness yang tinggi terhadap isu–isu sosial dan politik, hal ini

ditandai karena mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa FISIP memiliki dasar

pendidikan politik. Akan berbeda dengan mahasiswa dengan fakultas lain yang
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meskipun tidak menutup kemungkinan juga paham akan isu–Isu politik yang sedang

berkembang saat ini, namun tidak memiliki dasar yang kuat pada bidang politik.

Pada awalnya media sosial dipergunakan untuk menghubungkan manusia

yang satu dengan yang lain tanpa terbatas jarak dan waktu. Seiring berjalannya waktu

muncul media sosial yang beragam dan dengan fitur dan keunggulan yang beragam

pula. Walaupun tujuan selanjutnya dari keberadaan media sosial sendiri memiliki

unsur–unsur kapitalisme, namun secara normatif kegunaan media sosial mampu

memudahkan komunikasi antar penggunanya dan memudahkan untuk menggulirakn

sebuah isu.

Seperti yang kita tahu bahwa Twitter merupakan alat elektronik yang

salah satu fungsinya untuk mengemukakan sebuah pendapat. Biasanya mahasiswa

yang aktif menyurakan pendapatnya melalui cara–cara konvensional seperti diskusi

bahkan ada yang berdemo. Dari sini kita bisa melihat bahwa keberadaan twitter bisa

menggantikan cara konvensional tersebut ke cara yang lebih modern melalui alat baru

berupa Twitter namun masih tetap memunculkan pergerakan–pergerakan mahasiswa

melalui cara yang lebih modern. Dengan menggunakan twitter mahasiswa bisa

mengikuti isu–isu yang ada secara real time dan bahkan bisa menanggapinya secara

langsung. Mahasiswa juga dengan bebas dapat melakukan kontak dengan tokoh–

tokoh masyarakat atau para petinggi negara bahkan kepada Presiden secara langsung.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan

metode Reception Analysis dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan

metode reception analysis dengan pendekatan kualitatif karena sangat sesuai untuk

mengamati objek penelitian yakni mengenai penerimaan mahasiswa terhadap isu

politik perumusan RUU PILKADA tahun 2014 pada media sosial Twitter.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, wawancara petama kali

dilakukan dengan cara menggali informasi yang sedalam-dalamnya (indepth

interview)dari informan dengan menyiapkan draft pedoman wawancara yang telah

peneliti susun dan tentu saja dalam kaitannya dalam penelitian ini adalah Data

Sekunder. Penelitian ini tidak menggunakan Focus Group Discussion karena peneliti

ingin menggali secara dalam tentang penerimaan isu pada  masing–masing individu
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secara lebih dalam. Selanjutnya, narasi hasil indepth interview akan diinterpretasi

secara kualitatif unutuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan mahasiswa yang memiliki syarat yaitu : mahasiswa

aktif FISIP Universitas Airlangga, memiliki pemahaman politik yang cukup, menjadi

anggota sebuah Organisasi mahasiswa ekstra kampus atau oraganisasi politik.

Enam informan tersebut adalah Informan Yu mahasiswi angkatan tahun

2011 Departemen Sosiologi FISIP UNAIR, Informan Je mahasiswi Departemen

Politik FISIP Airlangga tahun 2012, Yo mahasiswa Departemen Politik FISIP

Universitas Airlangga angkatan 2010, No mahasiswa Departemen Hubungan

Internasional, FISIP Universitas Airlangga angkatan 2011, Bi mahasiswa Departemen

Komunikasi FISIP Universitas Airlangga angkatan  2011, dan Ab mahasiswa

Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga angkatan 2012.

Berdasar enam responden yang telah diwawancari sebagian besar paham

dan tahu tentang isu RUU PILKADA yang muncul di Twitter. Bahkan ada beberapa

yang juga menyampaikan pendapatnya tentang hal tersebut. Yu menjelaskan bahwa ia

tahu karena saat itu banyak yang membahas. Informan Yu juga menyampaikan

keheheranannya tentang hal yang ia ketahui tersebut.

“Rame mbak, banyak yang membahas tentang itu. karena juga aneh,
masa SBY mau lengser kok tiba-tiba men-sahkan RUU PILKADA”

(Informan Yu,indepth interview tgl 24 nov 2014)

Pendapat yang disampaikan Yu senada dengan yang disampaikan oleh

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pengesahan

rancangan undang-undang (RUU) Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa dianggap sebagai wujud

politik cuci tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai

Demokrat (PD). Hal itu dinilai sebagai kado terburuk yang pernah dibuat oleh seorang

presiden yang akan lengser dari jabatannya.( www.beritasatu.com).
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Di sini bisa kita lihat bahwa secara singkat Yu tahu akan isu yang muncul

dan ia lebih mengekspresikan pendapatnya tersebut pada objek yang utama

penyerangan pada hashtag yang muncul yaitu SBY. Informan No memiliki

pandangan berbeda dengan yang disampaikan oleh Informan Yu. Pengetahuan yang

informan  No terkait adalah adanya produk pengesahan RUU PILKADA tahun 2014

ini akibat  imbas dari PEMILU Presiden tahun 2014 sebelumnya

“RUU PILKADA yang sedang rame di twitter waktu itu ya? kalo itu
setahu saya sih adalah sebuah upaya politik bagaimana kelompok
tertentu ingin mensahkan RUU pilkada untuk merugikan pihak lain.
contoh konkretnya adalah saat Pilpres ada dua kubu, pada saat kalah
ada salah satu pihak yang ingin menggolkan RUU PILKADA.
dengan RUU PILKADA baru, pihak tersebut terlihat ingin
menguasai politik di Indonesia”

(Informan No, indepth interview tgl 26 Nov 2014)

No menyatakan, menurut pengetahuannya, RUU PILKADA merupakan

imbas dari adanya PILPRES 2014 yaitu saat kedua kubu yang bertarung di PILPRES

untuk merebut kursi Presiden pada saat salah satu kubu tersebut kalah, mereka

membuat dinamika politik tersebut, yaitu untuk berusaha menggolkan RUU

PILKADA dan untuk menguasai politik di Indonesia. Polemik Pilkada lewat DPRD

tampaknya sengaja dilontarkan pemerintah yang didukung Partai Koalisi (Pimpinan

Partai Demokrat), yang “menjelma” menjadi Koalisi Merah Putih (KMP) Pimpinan

Partai Gerindra, sebagai ajang penekanan, gertak atau menaikkan daya tawar terhadap

presiden terpilih Jokowi-JK beserta partai pendukungnya. Lontaran polemik ini cukup

membabi buta tanpa prediksi objektif keberhasilannya dan tidak mempedulikan

aspirasi di grass root. Guliran ini, secara tidak disadari akan turut menambah

legitimasi presiden dan wapres terpilih sebagai pilihan tepat dalam pilpres lalu,

sembari membenarkan betapa tidak aspiratifnya KMP. RUU Pilkada yang mengatur

mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) menjadi

kontroversi dan menulai pro kontra, karena hendak dikembalikan ke zaman Orde

Baru, dimana kepala daerah kembali dipilih anggota DPRD.

(www.thekompasiana.blogspot.com)

Masing-masing kelompok pendukung dan penentang pilkada langsung

punya alasan yang sama-sama konstitusional. Bagi kelompok pendukung pilkada

langsung beralasan bahwa kedaulatan rakyat akan kembali terkebiri dengan
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disahkannya Pilkada lewat DPRD. Tetapi bagi kelompok pendukung Pilkada lewat

DPRD ini adalah salah satu jalan untuk mengembalikan demokrasi bangsa ini yang

sudah sedemikian liberalnya. Mempertemukan dua perdebatan ini tentunya tak akan

menemukan ujungnya, apalagi sentimen perdebatan ini juga sangat kental dengan

aroma pemilihan presiden (Pilpres) yang baru saja lewat. Koalisi Merah Putih yang

ngotot untuk mendukung Pilkada lewat DPRD adalah pendukung setia pasangan

Prabowo-Hatta, sedangkan Koalisi PDIP, PKB, Hanura adalah penyokong penuh

pasangan Jokowi-JK. ( www.berdikarionline.com)

Pengetahuan yang diungkapkan oleh Informan Ab terhadap isu yang

muncul di Twitter pada saat RUU PILKADA disahkan ia ketahui langsung karena Ab

adalah pengguna aktif Twitter dan ia cukup sering memantau isu–isu yang muncul.  Ia

melihat Isu RUU PILKADA ini dari sisi pergerakan sosial yang muncul saat isu

tersebut digulirkan di media sosial. Ia mengungkapkan bahwa pergerakan yang

muncul di media sosial merupakan stimulan yaitu berupa hashtag ShameOnYouSBY

yang diciptakan dari akun – akun anonim yang sering mengkritik isu politik di

Indonesia seperti Kurawa

“Ya pastinya tau karena saya juga sering melihat Twitter, sehingga
saya juga mengikuti perkembangan isu tersebut. yang saya ketahui
mungkin gerakan sosial di media sosial sangatlah besar dan karena
penerimaan sosial sangat luas sehingga mendorong seseorang
berkomentar. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh akun-akun yang
mendorong pemikiran mereka seperti Kurawa dan lain-lain. ambil
contoh saja hashtag ShameOnYouSBY.”

(Informan Ab, indepth interview tgl 26 Nov 2014)

Hingga Minggu pagi (28/9/14) pukul 06.40 WIB, hashtag #ShamedByYou

sudah dikicau 40,025 kali, dan dari menit ke menit terus bertambah. Sementara

hashtag #ShameOnYouSBY meskipun Twitter tidak menampilkan sebagai TTW, tapi

kicauannya hingga Minggu (28/9) pukul 06.40 wib sudah mencapai 336,530 kicauan.

Hashtag #ShamedByYou versi baru ini, kali pertama, dikicau akun denai

@abdillamalig dengan kicauan “Soeharto Berwajah Yudhoyono. #ShamedByYou

@SBYudhoyono”. Pada Sabtu (27/9) pukul 10:37 AM. Penelisikan Arif, Hashtag itu

baru populer pada pukul 22.28 WIB. Setelah akun Rudi Valinka #BEJO @kurawa

berkicau dengan isi “lo bisa buat dgn kode baru seperti #ShamedByYou coba perhatikan

huruf kapitalnya menunjukkan nama si boss kan?.. gak bisa di-banned ini”. Kicuan akun
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@kurawa ini langsung di re-tweet lebih dari 229 kali oleh tweeps lainnya,

(www.lensaindonesia.com)

Senada dengan No, informan Je juga menyampaikan pengetahuan yang ia

dapat tentang isu RUU PILKADA adalah adanya postingan di Twitter yang berupa

tweet yang ada sebagai kecaman terhadap disahkannya RUU PILKADA adalah imbas

dari PEMILU PILPRES sebelumnya

“Kelihatannya banyak orang yang tidak suka atau kecewa dengan
RUU PILKADA yang disahkan. meskipun saya juga setuju dengan
pengesahan tersebut, namun banyak yang tidak setuju. Apalagi
imbas dari pilpres ya sehingga banyak orang yang tidak suka dengan
RUU pilkada”

(Informan je, Indepth interview tgl 25 nov 2014)

Pengetahuan yang diketahui Informan Je mengenai isu yang muncul

adalah adanya banyak pihak yang kecewa atas disahkannya RUU PILKADA. Terlebih

lagi disahkannya RUU PILKADA ini diindikasikan produk dari oknum–oknum yang

pada PILPRES yang lalu kalah dalam perjuangannya. Walaupun seperti yang sudah

peneliti sebelumnya bahwa isu ini sudah ada pada tahun 2012. Hanya saja baru

dibahas kembali pada bulan September 2014.

Senada dengan pendapat Je, informan Yo menjelaskan secara rinci sebab

perlu adanya PILKADA tak langsung ia mengemukakan bahwa saat ini masyarakat

perlu diajari untuk tidak menjadi masyarakat yang money oriented. Dalam hal ini

peneliti mengasumsikan bahwa sifat yang dimaksud oleh informan Yo adalah ketika

masyarakat setuju dengan terpilihnya pemimpin daerah tanpa adanya sogokan berupa

uang yang biasanya kitalihat di media,  terjadi saat calon – calon kepala daerah saat

melakukan kampanye.

“Yang saya ketahui RUU PILKADA itu, kepala daerah dipilih oleh
DPR-RI. kalau ditanya sepakat apa tidak, saya menjawab sepakat,
karena menurut saya ini akan menjadi pembelajaran bagi orang
Indonesia bahwa dengan pilkada langsung orang akan diajak
berpikir untuk memilih dengan adanya imbalan berupa uang
sehingga menjadi pelajaran bagus agar orang indonesia tidak lagi
menjadi money oriented dan mempelajari cara pemilu yang benar
dengan sistem tepat disaat pemilu.”

(Informan Yo, indepth interview 25 Nov 2014)

Pengetahuan Yo tehadap isu RUU PILKADA di Twitter tidak begitu ia

sampaikan. Ia hanya menjelaskan pemahaman pengesahan RUU PILKADA. Beda

dengan informan Yo, informan Bi menyatakan bahwa pengetahuannya mengenai isu
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RUU PILKADA sebagai dinamika politik yang diproduksi oleh masayarakat sebagai

hak mereka untuk berpendapat.

“Kalau saya lihat, tidak setuju, kalau mandat dari rakyat itu
seharusnya langsung, tanpa diwakilkan melalui DPRD. sedangkan
DPRD kita lihatnya dipilih oleh rakyat dan saya lihat DPRD saat ini
tidak merepresentasikan pilihan rakyat. Dan kalau saya melihatnya
sih komentar – komentar yang beredar di  Twitter hanya dinamika
politik saja, kan setiap orang di Indonesia punya hak untuk
berpendapat tentang undang-undang pilkada selama diikuti dengan
pendapat yang tepat?”

(Informan BI, indepth interview 25 Nov)

Secara umum dari data yang diperoleh dari informan, sebagian besar

mereka mengetahui isu RUU Pilkada tersebut di Twitter. Yaitu mengenai pro

kontra yang ada di kalangan para pengguna akun media sosial. Namun pro

kontra mengenai tanggapan isu tersebut ialah pada pihak yang kontra terhadap

pengesahan RUU Pilkada saja, yaitu sebagai bentuk kekecewaan besar terhadap

presiden SBY yang dianggap tidak bisa memihak kepada rakyat sehingga

muncul tagar #ShameOnYouSBY yang menjadi sorotan pengguna aktif media

sosial Twitter. Hal lainnya adalah beberapa informan mengemukakan bahwa

adanya kecaman yang masif di Twitter juga imbas adanya keberpihakan

masyarakat terhadap PILPRES sebelumnya.

KESIMPULAN

Terkait hasil penggalian data peneliti melalui indepth interview terhadap

informan yang sudah ditentukan kriterianya yaitu mahasiswa aktif Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik, peneliti menemukan beberapa variasi pemaknaan yang dibentuk

dari masing–masing informan terkait penerimaan Isu RUU PILKADA tahun 2014 di

Twitter. Dari keenam informan yang telah melalui proses indepth interview diketahui

bahwa informan Yu dan No digolongkan sebagai pemakna yang Dominan (dominant-

hegemonicposition), yaitu tidak ada perbedaan penafsiran antara penulis dengan

pembaca. Dimana informan Yu dan No memiliki pendapat yang sama yaitu menolak

pemberlakuan RUU PILKADA sehingga mereka setuju dengan munculnya tweet –

tweet kecaman yang diciptakan oleh akun anonim di Twitter . Mereka menyebutkan

bahwa tweet tersebut sebagai bentuk kekecewaan yang di produksi oleh netizen

sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap hasil keputusan RUU PILKADA oleh



82 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

SBY yang berperan utama sebagai objek kecaman  yang terdapat di Twitter.

Sementara itu, informan Ab dan Bi yang digolongkan sebagai pemakna yg

dinegosiasikan (negotiated code/position). Posisi ini terjadi ketika kode yang

disampaikan penulis dibaca oleh khalayak dengan kepercayaan dan keyakinannya,

tapi ia kompromikan dengan kode yang disediakan oleh penulis. Dalam pemaknaan

yang diberikan oleh kedua informan tersebut mereka berpendapat bahwa isu politik

RUU PILKADA  yang muncul di Twitter merupakan hal yang wajar terjadi di dunia

politik. Walaupun kedua informan tersebut tidak setuju dengan diberlakukannya RUU

PILKADA Namun mereka tetap menyayangkan hal – hal yang merugikan seperti

tercorengnya nama Indonesia di mata dunia dengan di hasilkannya tweet terkait isu

RUU PILKADA tersebut.

Informan Je dan Yo digolongkan sebagai Pemaknaan oposisi

(oppositional code/position). Posisi ini terjadi ketika pembaca menandakan secara

berbeda atau membaca secara berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh

penulis. Mereka mendukung diberlakukannya RUU PILKADA dan mereka

mengungkapkan kekecewaannya ke berbagai pihak yang menciptakan sebuah hashtag

berisi kecaman yang dilayangkan oleh SBY. Mereka berpendapat bahwa tweet terkait

isu politik RUU PILKADA di Twitter telah mencoreng  nama Indonesia di mata

dunia.

Berdasar hasil penelitian, ada beberapa temuan yang menarik untuk

dicermati dan dapat menjelaskan pengelompokan pemaknaan yang diberikan oleh

informan. Pertama, yaitu adanya minat dari informan untuk mengikuti (follow) akun

tertentu dipengaruhi oleh paham politik serta arah politik yang mereka ikuti dan anut.

Mayoritas dari keenam informan memiliki minat yang sama terhadap isu politik

namun keberpihakan dan arusnya saja yang berbeda serta cara memaknai pesan yang

muncul di Twitter-pun juga akan berbeda–beda.

Kedua, keenam informan yang telah diwawancarai mengetahui dan paham

terhadap isu yang muncul di Twitter. Para Informan mengetahui tentang pro dan

kontra terkait Isu RUU PILKADA yang muncul di Twitter. Munculnya hastag yang

berisi kecaman tentang pemimpin negara dianggap sebagai bentuk kekecewaan

netizen. Sebagian besar Informan menganggap bahwa kecaman yang muncul di

Twitter diprakarsai oleh oknum – oknum yang kontra terhadap disahkannya RUU

PILKADA.
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Ketiga, pengetahuan mengenai isu RUU PILKADA di Twitter memiliki

keterkaitan dengan hashtag–hashtag kecaman yang muncul. Hastag yang sempat

menjadi TTWW ini membuat informan yang pro dengan disahkannya RUU

PILKADA ini menyampaikan kekecewaannya. Hal ini disebakan karena hashtag

tersebut membuat nama Indonesia tercoreng di mata dunia. Pasalnya ketika sebuah

hastag muncul sebagai TTWW, tweet tersebut akan terlihat oleh seluruh dunia.

Sedangkan dari informan yang kontra terhadap RUU PILKADA mereka

menyampaikan bahwa hal ini merupakan trik–trik politik yang diciptakan oleh oknum

yang ingin menguasai politik di Indonesia.

Keempat, penerimaan yang diberikan terkait isu politik RUU PILKADA,

didasari oleh organisasi, jurusan dan minat politik masing–masing informan. Adanya

dominasi pemaknaan yang dilakukan oleh salah satu informan. Ia menyatakan bahwa

ia setuju dengan adanya hashtag tersebut, untuk menegur kinerja pemimpin negara.

Kelima, keberpihakan informan di PEMILU PILPRES 2014

memepengaruhi pemaknaan yang diberikan oleh informan. Ketika informan berpihak

pada KMP ia tentu saja akan pro dengan disahkannya RUU PILKADA. Lain

sebaliknya dengan informan yang berpihak kepada KIH mereka tentu saja kontra

terhadap  disahkannya RUU PILKADA
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