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ABSTRAK

Anak muda niemiliki kccenderungan apolitis dan anarkis. A/jolitis, bukan hanya di Indonesia, di negara-
negara niajn, anak mudanya pun enggan berkulat dengan polilik. Realilas ilu tak dapal dinafikanjika
kemudian scringkali angka golpnl tinggi. Hal lersebut terjadi karena anak-anak muda yang tak geniar
berpolilik, juga niemiliki hak suara. Anarkis karena idealisme dan emosi yang meluap lak teisalur dalani
ruang-ruang yang lepat. Namun, pemilu 2014 di Indonesia niembawa diskursus berbeda. Data KPU
menunjukkan adanya pembahan junilah pemilih (pemula) yang meningkat dibanding pemilu laliun 2009.

Angka lersebut jauli lebih tinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Hasil rekapitulasi KPU pilpres
2009 mencatat junilah pemilih yang golpul sebajiyak 49.212.158 orang atau 27,77 person. Sementara
jumlali pemilih yang menggunakan haknya dalani pilpres 2009 tercatat 127.999.965 orang ;Hau sclara
dengan 72,24 person. Dibanding tahun 2009, pemilu taliun 2014 mencatat junilah poniilih yang
menggunakan hak suaranya sebanyak 78.6 person. Fenomena lersebut disinyalir karena ada polarisasi tlna
pasangan kual yang niaju ke konteslasi pemilihan capros cawapres. Selain baliwa koberadaan now media
dianggap rnanipu monibori niang detnokrasi bagi anak muda dengan iniplikasi cara dan gaya bordiskusi
ala dunia maya unluk niendiskusikan topik-lopik polilik. Penolitian ini liondak mcngkaji bagaimaria
bentuk koniunikasi dalani budaya digital khususnya anak muda untuk menibangun common interest d;tn
mengkonuinikasikaii gagasan-gagasan polilik mereka mclalui ueii' media. Deskriplif eksploralif
nierupakan mctode yang diterapkau unluk menggali lobili dalani alas media-media yang dicipiakan anak
muda lorkail pemilu 2011. Hasil penelilian ini nicngemukakan baliwa koniunikasi simbolik adalah cara
bagi anak muda kini unluk niendiskusikan gagasan mereka tcrkait realilas yang lengah lierlangsung.

 Now

media sobagai budaya digilal meinberi ruang kepada mereka unluk berbagi gagasan dalani bentuk simbol-
simbol. baik visual niaupun audio visual. Wujud koniunikasi lersebut mungkin dapal nienjadi enibrio
lahirnya cara baru dalani keliidupan cvbcrdcmnrracydi Indonesia.
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Latar Belakang

Kokorasan lidak mcngcnibangkan kausa-kausa, tidak pula sejarah atau revolusi, lidak pula
kemajuan alau reaksi; letapi ia dapat berfungsi unluk mendraniatisasi keluhan dan membawanya guna
mendapatkan perhalian publik (Arendt, 2003: 79).

Kaliniat dialas tonlu dapal nienjadi adagiuni yang tepal jika dikorelasikan dengan kondisi sosial
yang ada. Apabila kila nienilik boberapa kejadian ke belakang. soring kila nieniliaoa. mendengar alau
niolihat baliwa perubahan sosial yang teijadi soring digerakkan oleli kauin muda. Masili ingal di benak
kila bagaimana rovolusi 98 nienjadi penanda ruiituhnya rezim orde baru. Tragedi lersebut menyisakan
kenangan pahit baliwa deniokrasi terkadang porlu dibayar dengan nyawa dan darali. Bukan hanya
kejadian lersebut. adu hanlain dengan aparal soring pula lerjadi dalani benlrokan dan demo-demo
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