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Abstrak-Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan informasi meningkat, dengan perkembangan
teknologi yang canggih membantu pemenuhan kebutuhan akan informasi, menciptakan dunia tidak lagi
mengenal batas, jarak, ruang dan waktu. Orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai tempat, hanya
dengan memanfaatkan internet. Kehadiran internet membawa revolusi komunikasi. Era komunikasi global
bermunculan situs social networking: Facebook, Twitter, Linked in, My Space, Google+, deviantART,
LiveJournal, Tagged, Orkut, CafeMom, Ning, Meetup, myLife, myYearbook, Badoo, Qzone. Dari sekian banyak
situs sosial, yang saat ini cukup menarik perhatian pengguna internet adalah Twitter. Twitter tidak hanya sebagai
media komunikasi namun sebagai media bisnis. Metodologi penelitian didesain kualitatif deskriptif.
Menggunakan teknik pengumpulan data: wawancaara, observasi dan studi pustaka. Informan dipilih 10 orang
dari berbagai kalangan berbeda yang aktif menggunakan Twitter. Hasil yang di peroleh menunjukkan situs
Twitter awalnya digunakan sebagai media komunikasi dengan para followers-nya, seperti mengirimkan pesan
singkat, dapat melakukan share video atau foto dari fitur media stream flock dengan hanya men-drag foto atau
video. Namun dengan semakin marak penjualan online, Twitter tidak hanya digunakan sebagai media
komunikasi namun sebagai media bisnis diantara para follwers-nya. Penjualan online melalui situs Twitter
dianggap lebih aman melakukan jual-beli online dibandingkan dengan situs lainnya. Karena para followers
biasanya sudah saling mengenal, sehingga kejahatan yang sering terjadi melalui jual-beli online melalui situs
Twitter dapat diminimaliskan. Hal ini yang menjadikan Twitter menjadi pilihan followers dalam berkomunikasi
dan berbisnis.
Kata Kunci : Pemanfaatan, Media Internet, Situs Twitter, Media Komunikasi, Media Bisnis.

I.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan
manusia akan informasi dan perkembangan teknologi
juga semakin meningkat dalam hal pemenuhan
kebutuhan akan informasi. Dengan kemajuan di
bidang teknologi informasi serta komunikasi sekarang
ini, dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang dan
waktu, sebagai dampak dengan berkembangnya
teknologi informasi. Manfaat yang sangat dirasakan
adalah memudahkan setiap individu untuk dapat
berkomunikasi dengan individu yang lain, hanya
dengan memanfaatkan seperangkat komputer yang
tersambung ke internet. Internet (interconnection
networking) merupakan jaringan komputer yang dapat
menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan
komputer lain dengan jarak yang jauh, sehingga dapat
berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis
komputer itu sendiri.
Internet merupakan bentuk konvergensi dari
beberapa teknologi penting terdahulu, seperti
komputer, televisi, radio dan telepon. [1]. Dengan
adanya internet, kendala ruang atau jarak dalam
berkomunikasi telah banyak diatasi. Sebelumnya
dengan fasilitas yang telah ada, orang sudah bisa
mengatasi jarak. Seperti telepon merupakan faslitas
yang memungkinkan orang berkomunikasi kemana
saja di dunia ini. Akan tetapi kenyataan bahwa pulsa
interlokal atau internasional sangat mahal akhirnya
menjadikan fasilitas tersebut tidak optimal digunakan.
Adanya internet, manusia dihadapkan pada
kemungkinan bahwa komunikasi bisa dilakukan

kemana saja, kapan saja dengan biaya murah.
Kehadiran internet telah membawa revolusi manusia
dalam melakukan komunikasi. Penggunaan teknologi
informasi sebagai sarana komunikasi memungkinkan
setiap orang berkomunikasi dengan pihak lain yang
terhubung dengan internet walau lokasi berjauhan.
Di era komunikasi global seperti sekarang ini
banyak sekali bermunculan situs-situs social
networking yang cukup menarik perhatian masyarakat.
Social networking adalah sebuah bentuk layanan
internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi
orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan
pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang
tertentu. Layanan social network biasanya berbasis
web, yang menyediakan kumpulan cara yang beragam
bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat,
messaging, email, video, chat suara, share file, blog,
diskusi grup, dan lain-lain.
Umumnya jejaring sosial memberikan layanan
untuk membuat biodata diri pengguna, melalui
jejaring sosial ini pengguna dapat meng-upload foto
dirinya, kelompok dan keluarganya, dan dapat
menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa
jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti
pembuatan grup, dimana pembuatan group ini
ditujukan agar anggota group dapat secara intens
berkomunikasi diantara teman group selain itu juga
untuk dapat saling sharing didalamnya. Contoh
beberapa situs social networking tersebut diantaranya
Facebook, Twitter, My Space dan Friendster.
Dari sekian banyak situs social networking di
internet, salah satu situs yang saat ini cukup menarik
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banyak perhatian pengguna internet adalah situs
Twitter. Di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan bahwa
Twitter adalah situs yang paling banyak dikunjungi
setelah google.com, yahoo.com dan Facebook.com.
Twitter tidak kalah populer dibandingkan dengan
Facebook. Twitter adalah satu dari beberapa situs
pertemanan dengan ide social networking yang
berbasis microblogging untuk menjalin sosialisasi
dunia maya di mana pengguna dapat membentuk
jaringan dengan mengundang teman dan juga
memberikan fasilitas
bagi pengguna
untuk
mengirimkan "pembaharuan" berupa tulisan teks
dengan panjang maksimum 140 karakter melalui
SMS, pengirim pesan instan, surat elektronik, atau
aplikasi seperti Twitterrific dan Twitbin.
Menggunakan layanan Twitter jauh lebih
mudah daripada layanan jejaring pertemanan lainnya.
Pengguna bisa mengirimkan pesan singkat melalui
beberapa cara, bisa melalui situs Twitter secara
langsung, melalui SMS, atau melalui aplikasi Twitter
lainnya seperti Twirl, Snitter, atau Twitterfox yang
merupakan aplikasi tambahan untuk browser Firefox.
Loading status pada Twitter lebih cepat dan dijamin
langsung tayang dibandingkan dengan social
networking lainnya. Mekanisme penggunaan Twitter,
sms dikirimkan ke Twitter, kemudian Twitter seketika
itu juga akan menayangkan status baru tersebut ke
halaman akun Twitter si pengguna. Selain itu Twitter
juga mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan
dengan situs lain yang sejenis. Diantaranya adalah
pengguna dapat mengubah layout, warna background
dan warna tulisan Twitter. Selain itu pengguna juga
bisa menambahkan online bio dan sekaligus desain
Twitter melalui sebuah situs yaitu www.twitbacks.com.
Dalam Twitter, ada tiga hal yang penting selain
menuliskan artikel dengan batasan 140 karakternya
itu, yaitu following, follower, dan update. Disinilah
sebenarnya letak keunikan dan manfaat lainnya dari
Twitter. Fitur yang menarik lagi adalah pengguna
dapat share video atau foto dari fitur media stream
flock dengan hanya men-drag foto atau video tersebut.
Belum lagi fitur menulis artikel pada blog pribadi
tanpa harus login pada blog tersebut. Pada Twitter,
pengguna juga bisa menghubungkannya dengan
beberapa social networking lainnya seperti Facebook.
Dimana jika pengguna mengganti tweetsnya maka
akan secara otomatis status di Facebook juga akan
berubah dan akan sama dengan tweets pengguna. Dan
ini merupakan sebuah kemudahan bagi pengguna yang
memiliki akun di Twitter dan di Facebook karena
tidak perlu repot membuka kedua social networking
tersebut.
Selain sebagai media untuk berkomunikasi
Twitter juga dapat berfungsi sebagai media untuk
melakukan komunikasi dan bisnis. Tidak jarang
pengguna Twitter, menggunakan situs ini sebagai
media untuk berbisnis.
Penulis memilih Twitter sebagai obyek
penulisan karena Twitter adalah media komunikasi
melalui internet yang akhir-akhir ini mulai banyak
digunakan orang sebagai tempat untuk mencari teman,
baik itu teman baru ataupun teman lama yang bisa
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terhubung kembali, Twitter bisa dijadikan alat untuk
mengumumkan kabar terbaru atau posting blog
terbaru dari pengguna. Twitter juga memudahkan
kolaborasi internal dan komunikasi dalam sebuah
kelompok. Karena itulah keberadaan Twitter kini akan
menjadi gaya hidup baru bagi mereka, dan dapat
dipastikan hampir setiap orang akan mempunyai
account di Twitter. Dengan adanya fasilitas yang
tersedia dalam Twitter, setiap pengguna bisa menjaga
silahturahmi
(pertemanan),
mencari
berbagai
informasi dan berbagi informasi dan juga menawarkan
berbagai keperluan bisnis mereka.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk
mengetahui pemanfaatan media internet bagi khalayak
dalam menggunakan situs Twitter sebagai media
komunikasi dan media bisnis.

LANDASAN TEORI
Komunikasi Antar Pribadi
Komunikasi antar pribadi oleh [2] diartikan
sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesanpesan antara dua orang atau di antara sekelompok
kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa
umpan balik seketika. sedang bercakap-cakap.
Tingkatan komunikasi antarpribadi dapat ditemui
dalam konteks kehidupan dua orang, keluarga,
kelompok maupun organisasi.
Menurut Rogers [3]: Interaksi yang
cenderung dua arah (antara komunikator dan
komunikan), dengan cara tatap muka, memiliki umpan
balik (feedback), dan terdapat efek yang terjadi,
seperti
perubahan
sikap.
Teknologi Komunikasi
Untuk mempermudah proses komunikasi
dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan
maju maka terciptalah suatu teknologi komunikasi
baru. Di mana teknologi komunikasi berupaya untuk
menjebatani jarak, meghemat biaya dan waktu untuk
melakukan komunikasi. Teknologi komunikasi
merupakan wujud hasil ciptaan dan temuan manusia
dalam upaya memenuhi kebutuhan yang berhubungan
satu sama lain dengan cepat, jelas dan menjangkau.
Sejak semula kebutuhan tersebut telah diusahakan
untuk dipenuhi, namun sejalan dengan perkembangan
pencapaian manusia, kebutuhan tersebut belum dapat
dipenuhi dengan cepat [5].
Teknologi komunikasi adalah peralatanperalatan perangkat keras, struktur organisasi, dan
nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan,
memproses dan terjadi pertukaran informasi dengan
individu lain[4] Teknologi komunikasi dapat berupa
telpon, telex, fax, radio, televisi, audio video’
electronic data interchange dan e-mail.
Media Baru
Era media yang pertama digambarkan oleh
sentraliasasi produksi (satu menjadi banyak),
komunikasi satu arah, kendali situasi untuk sebagian
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besar, reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan
melalui media, audiens massa yang terpecah , dan
pembentukan kesadaran sosial. Era media kedua
sebaliknya, dapat digambarkan sebagai desentralisasi,
dua arah, di luar kendali situasi, demokratisasi,
mengangkat kesadaran individu, dan orientasi
individu. Mungkin ada dua pandangan yang dominan
tentang perbedaan antara era media pertama, dengan
penekanannya pada jaringan. Kedua padangan
tersebut adalah pendekatan interaksi sosial (social
interaction) dan pendekatan integrasi sosial (social
integration)[6].
Menurut [6] memandang World wide web
sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka,
fleksibel, dan dinamis, yang memungkinkan manusia
mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan
juga terlihat dalam dunia demokratis tentang
pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih
interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. Dunia
maya memberikan tempat pertemuan semua yang
memperluas dunia sosial, menciptakan peluang
pengetahuan baru, dan menyediakan tempat untuk
berbagi pandangan secara luas.
Tentu saja media baru tidak seperti interaksi
tatap muka, tetapi memberikan bentuk interaksi baru
yang membawa kita kembali pada hubungan pribadi
dalam cara yang tidak bisa dilakukan oleh media
sebelumnya. Media baru juga mengandung kekuasaan
dan batasan, kerugian, dan keuntungan, dan
kebimbangan. Sebagai contoh, media baru mungkin
memberikan penggunaan yang terbuka dan fleksibel,
tetapi
dapat
juga
menyebabkan
terjadinya
kebingungan dan kekacauan.
Internet Sebagai Media Komunikasi
Internet merupakan salah satu bentuk media
baru dari perkembangan teknologi. Karena internet
bisa sebagai media komunikasi yang tidak terbatas
penggunaanya untuk kebutuhan banyak khalyak,
Internet merupakan salah satu bentuk komunikasi
yang tanpa harus kita bertatap muka suka sudah bisa
saling berhubungan. Internet pada dasarnya
merupakan sebuah jaringan antar komputer yang
saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terusmenerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk
email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antarindividu atau komputer.
Tiga fitur utama internet, yaitu email (surat
elektronik), Newsgroups and Mailing list, serta World
wide Web:
1. Email, Jutaan orang kini berkomunikasi
dengan menggunakan pesan elektronik, atau
email. Tidak perlu menjadi pengguna internet
yang canggih untuk bisa mengirimkan pesan
email banyak orang awam melakukannya
melalui layanan online, seperti halnya
American Online dan Prodigy.
2. Newsgroups dan Mailing lists. Newsgroups
dan mailing lists merupakan sistem berbagai
pesan secara elektronik yang memungkinkan
orang-orang yang tertarik pada masalah yang
sama untuk saling bertukar informasi dan

3.

opini. Sekarang ini ada 20.000 newsgroups
yang meliputi berbagai jenis topic. Beberapa
orang berasa bahwa mereka mendapat berita
secara lebih cepat dan lebih baik dari
newsgroups dari pada Koran dan majalah.
Mungkin
yang lebih
penting lagi,
newsgroups
memungkinkan
terjadinya
respons langsung terhadap suatu berita oleh
konsumen berita yang tidak bisa dilakukan
oleh Koran dan majalah.
World Wide Web, yang juga dikenal www
atau web merupakan sebuah system informasi
yang dapat diakses melalui computer lain
secara cepat dan tepat. Sekarang ini, web
menggunakan metafora halaman dan
penggunaannya dapat membuka halaman per
halaman hanya dengan mengklik mouse
dengan menyorot kata atau letak sebuah
halaman. Halaman yang berbeda tersebut
bisa jadi ada di komputer yang berbeda di
seluruh dunia. Perpindahan dalam web dibuat
lebih sederhana dari penggunanya sejalan
dengan perkembangan software untuk
membaca web seperti mozaik dan netscape.
[7].

Penggunaan Internet
Banyak kegunaan yang menguntungkan yang
didapatkan dari internet dalam semua bidang (bisnis,
akademis, pemerintahan, organisasi, dan sebagainya),
antara lain :
1. Hiburan dan informasi yang bisa didapatkan
lebih cepat dan murah dengan apliksi : Email, WWW (World Wide Web, Newsgroup,
FTP (File Transfer Protocol), Gopher, dan
lain-lain.
2. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi,
contoh : Koran masuk internet, majalah,
brosur, dan sebagainya.
3. Sebagai media promosi, contoh: citra
perusahaan (image company), pengenalan
dan pemesanan produk.
4. Komunikasi interaktif e-mail, dukungan
pelanggan
dengan
WWW
video
conferencing, internet relay chat, internet
phone.
5. Sebagai alat penelitian (research) dan
pengembangan (development)
6. Sebagai media promosi dan pertukaran data.
7. Video streaming yaitu dengan fasilitas ini kita
dapat nonton file video, radio online dan
sebagainya di komputer.
8. Kemudian terdapat chating lain yang baru
yang memungkinkan kita chatting dengan
langsung dapat melihat gambar orang yang
sedang chat juga (technologi video
streaming) yaitu dapat kita gunakan MSN
(yahoo messenger/hotmail messenger).
9. Mengadakan forum elektronik, sebuah forum
yang dapat di baca umum dan dapat kita
komentari.
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Media Sosial
Media sosial teknologi mengambil berbagai
bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog
sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar,
video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan
menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media
penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan
proses sosial (self-presentasi, self-disclosure) Menurut
Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:
1.
Proyek Kolaborasi, Website mengijinkan
usernya untuk dapat mengubah, menambah,
ataupun me-remove konten – konten yang
ada di website ini. contohnya Wikipedia.
2. Blog dan microblog, User lebih bebas dalam
mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti
curhat ataupun mengkritik kebijakan
pemerintah. contohnya Twitter.
3. Konten, para user dari pengguna website ini
saling meng-share konten – konten media,
baik seperti video, ebook, gambar, dan lain –
lain. contohnya youtube
4. Situs jejaring social, Aplikasi yang
mengizinkan user untuk dapat terhubung
dengan cara membuat informasi pribadi
sehingga dapat terhubung dengan orang lain.
Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto.
contoh facebook
5. Virtual game world, Dunia virtual, dimana
mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana
user bisa muncul dalam bentuk avatar –
avatar yang diinginkan serta berinteraksi
dengan orang lain selayaknya di dunia nyata.
contohnya game online.
6. Virtual social world, Dunia virtual yang
dimana penggunanya merasa hidup di dunia
virtual, sama seperti virtual game world,
berinteraksi dengan yang lain. Namun,
Virtual Social World lebih bebas, dan lebih
ke arah kehidupan, contohnya second life.
Ciri - ciri media sosial
Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:
1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk
satu orang saja namun bisa keberbagai
banyak orang contohnya pesan melalui SMS
ataupun internet
2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus
melalui suatu Gatekeeper
3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih
cepat di banding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu
interaksi
Perkembangan media sosial
Perkembangan dari Media Sosial itu sendiri sebagai
berikut:
1. Pada tahun 1978 Awal dari penemuan Sistem
papan buletin yang memungkinkan untuk
dapat berhubungan dengan orang lain
menggunakan surat elektronik , ataupun
mengunggah dan mengunduh Perangkat
lunak, semua ini dilakukan masih dengan
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menggunakan
saluran
telepon
yang
terhubung dengaan modem
2. Tahun 1995 Kelahiran dari situs GeoCities,
situs ini melayani Web Hosting yaitu layanan
penyewaan penyimpanan data - data website
agar halaman website tersebut bisa di akses
dari mana saja, dan kemunculan GeoCities
ini menjadi tonggak dari berdirinya website website lain.
3. Tahun 1997 Muncul situs jejaring sosial
pertama yaitu Sixdegree.com walaupun
sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs
Classmates.com yang juga merupakan situs
jejaring sosial namun, Sixdegree.com di
anggap lebih menawarkan sebuah situs
jejaring sosial di banding Classmates.com
4. Tahun 1999 Muncul situs untuk membuat
blog pribadi, yaitu Blogger. situs ini
menawarkan penggunanya untuk bisa
membuat halaman situsnya sendiri. sehingga
pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal
tentang apapun. termasuk hal pribadi ataupun
untuk mengkritisi pemerintah. sehingga bisa
di katakan blogger ini menjadi tonggak
berkembangnya sebuah Media sosial.
5. Tahun 2002 Berdirinya Friendster, situs
jejaring sosial yang pada saat itu menjadi
booming, dan keberadaan sebuah media
sosial menjadi fenomenal.
6. Tahun 2003 Berdirinya LinkedIn, tidak hanya
berguna untuk bersosial, LinkedIn juga
berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga
fungsi dari sebuah Media Sosial makin
berkembang.
7. Tahun 2003 Berdirinya MySpace, MySpace
menawarkan
kemudahan
dalam
menggunakannya,sehingga
myspace
di
katakan situs jejaring sosial yang user
friendly.
8. Tahun 2004 Lahirnya Facebook, situs
jejaring sosial yang terkenal hingga sampai
saat ini, merupakan salah satu situs jejaring
sosial yang memiliki anggota terbanyak.
9. Tahun 2006 Lahirnya Twitter, situs jejaring
sosial yang berbeda dengan yang lainnya,
karena pengguna dari Twitter hanya bisa
meng-up-date status atau yang bernama
Tweet ini yang hanya di batasi 140 karakter.
10. Tahun 2007 Lahirnya Wiser, situs jejaring
social pertama sekali diluncurkan bertepatan
dengan peringatan Hari Bumi (22 April)
2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi
sebuah direktori online organisasi lingkungan
seluruh
dunia
termasuk
pergerakan
lingkungan baik dilakukan individu maupun
kelompok.
11. Tahun 2011 Lahirnya Google+, google
meluncurkan situs jejaring sosialnya yang
bernama google+, namun pada awal
peluncuran. google+ hanya sebatas pada
orang yang telah di invite oleh google.
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Setelah itu google+ di luncurkan secara
umum.
Situs Twitter
Situs Twitter adalah salah satu jejaring
sosial yang sangat popular di Indonesia, dan di dunia.
Setelah maraknya fenomena penggunaan situs Twitter
hadir dengan membawa format baru berupa microblogging. Hanya dengan 150 karakter, anda dapat
mengubah dunia. Twitter sanggup memikat hati
banyak pengguna internet, khususnya di kalangan para
mahasiswa, Sebagian besar yang telah bergabung
merasa sangat nyaman dengan situs micro-blogging ini. Dengan mengunakan layanan untuk mengirim dan
menerima pesan ke sebuah jaringan kontak. Alih-alih
mengirimkan balasan e-mail atau pesan teks, cukup
dengan mengirim satu pesan ke akun twitter, dan
twitter mendistribusikan ke semua teman-teman
twitter untuk mengatur pertemuan, melakukan
percakapan kelompok atau hanya mengirim update
status agar orang tau apa yang sedang terjadi [9].

METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, di sini peneliti
berusaha memaparkan sesuatu yang berhubungan
dengan objek penelitian.
Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah mencari
dan mengetahui pemanfaatan media internet dalam
menggunakan situs Twitter sebagai media komunikasi.
Dalam hal ini ingin mencoba melihat adanya fungsi
dalam pembentukan media baru pada media internet
dengan pemanfaatan media internet sebagai media
komunikasi pada khalayak, yaitu pemilihan timeline
serta following dan follower dalam penggunaan twitter
yang mengikuti setiap update tweet.Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan
informan sebagai sumber utama dari pemanfaatan
media internet pada khalayak bagi situs Twitter
sebagai media komunikasi.
Penentuan Informan
Penempatan informan bagi peneliti adalah
agar dalam waktu singkat banyak informasi yang
dapat dijangkau, sehingga dijadikan informan
sampling, karena informan dimanfaatkan untuk
berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu
kejadian yang ditemukan oleh subjek lain [10]. Untuk
menentukan jumlah informan dalam penelitian ini,
sebelumnya ditentukan key informan, dimana seorang
key informan diambil berdasarkan kriteria tertentu.
Informan adalah pihak yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi tentang situasi kondisi
latar penelitian. Penelitian ini dimulai dengan
mewawancarai orang yang sudah dikenal dan dari
sana peneliti kembali meminta rujukan mengenai
siapa lagi yang mempunyai pengalaman atau
karakteristik semula [10].

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data secara primer yang
digunakan dalam penelitian ini berupa:
a. Wawancara, yaitu percakapan antara periset
sebagai seseorang yang berharap mendapat
informasi dengan informan sebagai seseorang
yang diasumsikan mempunyai informasi penting
tentang suatu obyek. Wawancara mendalam
termasuk wawancara semi terstruktur.
b. Diskusi Kelompok, merupakan metode untuk
menggali data kualitatif dari sekelompok orang
yang bertanya tentang sikap dan pendapat mereka
terhadap suatu isu atau tema terkait dengan
penelitian. Mengumpulkan beberapa perwakilan
dari masyarakat Balongan, Sukaurip dan
Majakerta untuk diajak berdiskusi terhadap
manfaat yang dirasakan masyarakat akan adanya
program kegiatan TSP yang dilakukan PT
Pertamina.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang penulis lakukan
adalah sebagai berikut: Menyusun data secara
sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara,
dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
diri sendiri maupun orang lain.
Dalam penelitian ini analisis data kualitatif
menurut (Seiddel) dalam [10], adapun tahapantahapan dalam analisis data sebagai berikut:
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan,
dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya
tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan,
memilah-milah,
mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat
ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data
itu mempunyai makna, mencari dan menemukan
pola dan hubungan-hubungan, dan membuat
temuan-temuan umum.

ANALISIS DATA
Pemanfaatan Media Internet sebagai media
komunikasi
Internet
(interconnection
networking)
merupakan
jaringan
komputer
yang
dapat
menghubungkan suatu jaringan komputer dengan
jaringan komputer lain, sehingga dapat berkomunikasi
atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu
sendiri. Seperti yang diketahui internet merupakan
bentuk kovergensi dari beberapa teknologi penting
terdahulu, seperti komputer, televisi, radio dan
telepon.
Dengan internet, kendala ruang atau jarak
dalam berkomunikasi telah banyak diatasi, dengan
adanya internet, manusia dihadapkan pada sebuah
kemungkinan bahwa komunikasi bisa dilakukan
kemana saja dengan biaya yang relatif murah.
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Menurut Ivonne seorang dosen dari fakultas
kedokteran mengatakan bahwa: “dengan adanya
media baru seperti internet ini memudahkan
penggunanya untuk berkomunikasi dengan pengguna
yang lainnya secara berjauhan, seperti yang sering
saya lakukan selama ini untuk terus menjaga
hubungan silatuhrahmi dengan keluarga dan teman,
saya menggunakan internet sebagai media
penghubungnya. Selain itu saya juga aktif dalam
menggunakan
social
networking
diantaranya
Facebook dan twitter. Namun dalam penggunaannya
media ini saya gunakan sebagai media komunikasi
dan media bisnis dalam hal ini saya lumayan aktif
menjadi pembeli dari Bisnis Online, yang dipasarkan
oleh teman-teman melalui twitter”.
Menurut Ichsan mahasiswa komunikasi salah
satu universitas swasta di Jakarta, mengatakan:
“Media internet merupakan salah satu contoh
perkembangan
media
komunikasi,
semakin
memainkan penting dan sangat luas. Sekitar sepuluh
tahun lalu, manfaat internet lebih banyak digunakan
pada kantor-kantor dan kalangan bisnis, kini bisa
dibilang media internet menjadi wajib bagi berbagai
kelompok masyarakat dan pemuda sebagai mayoritas
pengakses internet terutama. sekarang Juga jauh lebih
mudah di dapat dengan banyak bertebarannya
warnet, sekolah yang menyediakan berbagai fasilitas
dan memberikan pelajaran dan informasi yang
lengkap tentang dunia internet. Media internet
memudahkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi
secara inteens.’
Menurut Herlin seorang dokter PTT yang
bertugas di pulau Nias, mengatakan bahwa: “melalui
internet memudahkan saya sebagai seorang dokter
yang bertugas dipelosok pulau, namun saya masih
tetap masih dapat berkomunikasi dengan teman-teman
dan keluarga saya tanpa harus bertemu secara
langsung. Biasanya saya menghabiskan waktu untuk
menggunakan media internet pada saat tidak ada
kerjaan, melalui media internet ini biaya sangat
murah namun silahturahmi dengan keluarga dan
teman-teman dapat terjaga.”
Menurut Lady, siswa SMU, mengatakan bahwa
kehadiran media intenet memudahkan saya
berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Saya
menanyakan PR saja ke teman melalui media internet,
mencari informasi juga melalui media interne,
disamping memudahkan penggunanya, internet juga
memberikan banyak layanan dan situs yang dapat
diakses
para
penggunanya
sesuai
dengan
kebutuhannya. Selain itu juga menambah wawasan
dan pengetahuan.”
Dari pendapat diatas mengatakan bahwa
kehadiran media internet sangat dirasakan manfaatnya
sebagai media untuk berkomunikasi dengan teman dan
keluarga yang berjauhan tempat tanpa memandang
waktu. Disamping itu juga melalui media intenet dapat
berkomunikasi dengan semua teman dan keluarga
secara intens tanpa mengeluarkan biaya yang besar.
Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi
komunikasi diciptakan untuk semakin efektif dan
efisien agar dapat lebih memudahkan manusia untuk
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berkomunikasi. Dengan begitu maraknya informasi
dan kegiatan di Internet, menjadikan Internet seakanakan sebagai dunia tersendiri yang tanpa batas. Tahun
2009, kemunculan Twitter ternyata menambah jumlah
situs sosial bagi anak muda. Twitter menggunakan
sistem mengikuti – tidak mengikuti (follow-unfollow),
dimana dengan mudah pengguna dapat melihat status
terbaru dari orang yang kita ikuti (follow).
Keberadaan
situs
jejaring
sosial
ini
memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mudah
dengan orang-orang yang berjauhan dengan biaya
yang relatif lebih murah dibandingkan menggunakan
dengan media telepon. Selain itu, dengan adanya situs
jejaring sosial, penyebaran informasi dapat
berlangsung secara cepat. Kemunculan situs jejaring
sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara
tatap muka (face-to-face) cenderung menurun. Orang
lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial
karena lebih praktis tanpa ada batasan waktu dan
jarak. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial
ini membuat anak muda bergantung dengan media
internet, bahkan dalam kadar yang berlebihan, situs
jejaring sosial ini secara tidak langsung juga
membawa dampak negativ bagi penggunanya, seperti
kecanduan yang berlebihan dan terganggunya privasi
seseorang.
Media Internet membawa cara baru untuk
berkomunikasi dengan siapa saja yang berjauhan.
Seperti yang diungkapkan oleh Jerry salah seorang
mahasiswa pascasarjana yang sering menggunakan
media internet: “Teknologi internet hadir sebagai
media yang multifungsi. Komunikasi melalui internet
dapat dilakukan secara interpersonal maupun secara
masal atau yang dikenal dengan istilah one to many
communication. Internet juga mampu hadir secara
real time audio visual seperti pada metode
konvensional dengan adanya aplikasi teleconference.
Berdasarkan hal tersebut, maka internet sebagai
media
komunikasi
mampu
menghadapkan
karakteristik yang khas, yaitu a.sebagai media
interpersonal dan massa, b.bersifat interaktif,
c.memungkinkan komunikasi yang terjalin secara
berkesinambungan. Sebagai media komunikasi, media
internet menjadikan media untuk mendekatkan yang
jauh dan menjauhkan yang dekat, dengan istilah ini
menunjukkan bahwa melalui media internet setiap
orang berkomunikasi secara intens dengan yang jauh
secara jarak namun orang-orang yang berada dekat
dengan kita jarang untuk berkomunikasi.
Menurut Inge salah seorang pegawai BRI
mengatakan melalui media intenet: “dapat
mempermudah atau mempercepat pekerjaan saya
dikantor. Misalnya, ada suatu data dari satu cabang
yang harus diserahkan pada cabang yang lain,
penyerahan ini bisa memanfaatkan media surat
elektronik (email) yang tentunya menggunakan
internet tanpa harus membuang waktu untuk
mendatangi cabang tersebut dan dengan waktu yang
sangat singkat rekan kerja saya sudah menerima data
yang saya kirimkan.”
Dari pendapat diatas terlihat bahwa manfaat
dari media internet tersebut dapat dirasakan oleh
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semua orang yang memiliki latar belakang pendidikan,
pekerjaan dan bisnis yang berbeda-beda. Namun
dengan keberadaan media internet ini semua orang
merasa terbantu, disamping itu juga menambah
pergaulan, namun juga mempererat pertemanan dan
membuat kita berlatih untuk bersosialisasi lebih baik.
Manfaat Situs Twitter Sebagai Media Komunikasi
dan Bisnis
Twitter merupakan salah satu media social
network penggunaannya jauh lebih mudah dalam
memberikan dan menerima informasi daripada
layanan jejaring sosial pertemanan lainnya. Pengguna
media ini bisa mengirimkan pesan singkat melalui
beberapa cara, bisa melalui situs Twitter secara
langsung. Berbeda dengan media Facebook yang
terletak pada kompleksitas dan simplisitas. Layanan
facebook hadir dengan berbagai macam fitur yang bisa
dibilang layanan yang komplit. Semua layanan
terdapat di facebook, mulai dari meng-up-date status,
berbagi link, berbagi gambar dam foto, berbagi video,
berkirim pesan, blogging (note), chatting. Tidak hanya
fitur itu yang disajikan oleh Facebook. Facebook juga
menyediakan fitur undangan (invitation),cause, quiz,
grup, dan sebagainya. Facebook seolah-olah
menawarkan konsep ’one-stop-visit’ kalau orang
sering belanja maka di kenal dengan’one-stopshopping’.
Sebaliknya, Twitter justru menawarkan
kesederhanaan dalam penggunaannya dalam media
twitter tidak lebih dari sekadar meng-up-date status
namun media Twitter sekarang mulai ditambahi
dengan beberapa fitur-fitur pendukung. Dalam Twitter
meng-up-date status dibatasi hanya sampai 140
karakter. Twitter dikategorikan dalam microblogging.
Namun pada Twitter, loading status pada Twitter lebih
cepat publish dibandingkan dengan facebook, dan ini
yang membuat Twitter lebih digemari oleh
penggunanya sebagai media dalam berkomunikasi dan
media bisnis.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lady,
salah seorang informan yang berstatus pelajar SMU
dalam penelitian ini mengatakan bahwa: “Twitter
merupakan salah satu media social network yang
menawarkan kesederhanaan. Status yang tulis
dibatasi sampai 140 karakter, namun cepat terpublish.
Pengguna twitter dapat mengubah layout, warna
background dan warna tulisan twitter sesuai dengan
keinginan dari penggunanya, selain itu pengguna juga
bisa menambahkan online bio dan sekaligus desain
twitter melalui sebuah situs yaitu twitbacks.
Hal yang hampir sama yang diungkapkan oleh
Jerry Tobing sebagai mahasiswa pascasarjana, salah
satu pengguna Twitter yang aktif dalam memenuhi
kebutuhan akan informasi: “dimana melalui Twitter
saya memperoleh kebutuhan yang dapat memenuhi
kebutuhan akan informasi yang saya butuhkan yaitu
mengakses media internet twitter seperti comedy,
education, entertainment ,life style yang menjadi
kebutuhan saya dan menjadi gaya hidup saya seharihari dan alasan menggunakan twitter karena lagi
trend dan sejauh mana saya mengetahui twitter hanya

follow, unfollo, block, mute dan retweet. Setelah
menguasai penggunaan twitter sebagai social network
saya sebagai pengguna situs twitter membuka
jaringan pertemanan dengan yang lain, tanpa menjadi
teman hanya mengikuti saja, saya bisa tahu apa yang
ada di beranda saat pengguna mengupdate status,
entah itu artis maupun media online yang meyediakan
informasi berbagai macam. Pada saat ini situs twitter
menurut saya hanya sebagai pemenuhan kebutuhan
saya sebagai sarana informasi yang cepat dan mudah
di gunakannya.”
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa media Twitter sebagai salah satu media social
network menjadi tolak ukur keberadaan media
komunikasi yang efektif dalam penerimaan
kebutuhan, yang akhir-akhir ini mulai banyak
digunakan penggunanya sebagai tempat untuk
berkomunikasi baik dalam memulai hubungan baru
dalam pertemanan, menjalin hubungan pertemanan,
dan menjalin hubungan dengan teman yang sudah
lama tidak bertemu. Dengan adanya fasilitas yang
tersedia dalam media Twitter, setiap pengguna bisa
menjaga silahturahmi pertemanan setiap saat, dapat
mencari berbagai informasi dan berbagi informasi,
serta dijadikan sarana untuk menjadi terkenal atau
populer di dunia maya yang pada akhirnya terkenal di
dunia nyata, membantu sekali terutama artis baru,
dengan membuat Twitter akan semakin ramai di kenal
dan mudah mencari dukungan, sesuai kebutuhan
pengguna pada saat mengakses situs Twitter.
Menurut Jerry kategori yang biasa diaksesnya
adalah: “kategori news, melalui kategori news ini
sangat biasanya digunakan untuk mencari atau
mengetahui informasi yang ada di Indonesia maupun
di dunia, karena aktifitas yang membuat saya jarang
sekali menonton televisi dan mendengarkan berita,
maka saya memanfaatkan media Twitter sebagai alat
untuk informasi perkembangan berita. Dalam
menggunakan
akun
twitter
biasanya
saya
menggunakan tweetdeck, dimana tweetdack salah satu
aplikasi untuk media Twitter yang menurut saya
twettdeck mempermudah saya dalam menggunakan
Twitter, melalui media internet Twitter merupakan
sarana yang tepat bagi saya untuk menjaga
komunikasi kepada teman-teman saya.”
Twitter media social network yang
berpengarung pada perkembangan media komunikasi
yang cukup menarik perhatian, sebuah bentuk layanan
internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi
orang yang memiliki kesamaan aktivitas yang
menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi
pengguna untuk dapat berinteraksi berbasis
microblogging untuk menjalin sosialisasi dunia maya,
di mana pengguna dapat membentuk jaringan dengan
mengundang teman dan juga memberikan tulisan teks.
Manfaat dari media Twitter memang sangat beragam,
tergantung penggunanya. Manfaat yang dirasakan
dapat positif dan negativ, dan semua tergantung
pengguna yang menilainya.
Menurut Maria salah seorang mahasiswi dari
Universitas Internasional di Jakarta, mengatakan
bahwa: “sebagai media komunikasi karena twitter
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adalah termasuk salah satu jejaring sosial yang bisa
menghubungkan antara satu orang dengan orang
yang lainya, bahkan Twitter itu sebenarnya
menyerupai SMS karena hanya dibatasi beberapa
karekter saja, ini yang membedakan dengan facebook.
Selain itu Twitter juga bisa untuk media bisnis dan
promosi, karena sifatnya adalah online maka bisa
disebut sebagai media bisnis online. Melalui media ini
menjadi pengubung antara seseorang dengan
pengguna lainnya misalnya dengan artis dengan
penggemarnya. Tentunya masing-masing orang
memiliki maksud sendiri-sendiri dalam dunia Twitter.
Kalau saya sendiri memanfaatkan twitter hanya untuk
sekedar ngetweet postingan-postingan blogku ke
twitternya blogdetik. Ya hanya untuk itu saja, jadi
wajar bila twitterku tidak begitu banyak folowernya.
Selain untuk ngetweet postingan terbaru, twitterku
juga cuma untuk ngefolow twiternya para artis. Aku
sendiri memang jarang online via twitter, lebih sering
online di facebook karena banyakan teman pake
facebook.”
Melihat pendapat diatas bahwa Twitter dapat
digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan
bisnis online, selain itu juga sebagai media untuk
mencari informasi-informasi yang dibutuhkan
tergantung
dari
berbagai
pengguna
dalam
mengaksesnya. Berbeda dengan Deyce seorang ibu
rumah tangga yang menggunakan Twitter sebagai
media dalam berkomunikasi dan melakukan bisnis
dengan sesama penggunanya. Seperti yang
diungkapkan Deyce: “Langkah pertama untuk
mengamankan Twitter untuk bisnis adalah dengan
membuat account, dengan cara menggunakan nama
bisnis untuk membuat nama profil. Mulai mengikuti
orang-orang yang aktif, membuat teman-teman,
pelacakan pesan mereka dan menemukan kepentingan
mereka. Kegunaan Twitter semakin meluas. Situs
mikroblogging ini bukan sekadar untuk mengumbar
kata-kata singkat, tapi juga sebagai media untuk
melakukan bisnis. Namun dalam berbisnis ada trik
tersendiri untuk mempromosikan via Twitter. Intinya
harus pintar mengcreate sesuatu yang berbeda dari
yang lain agar terlihat unik dan pasti mendapat
perhatian yang lebih dari pengguna yang lainnya.”
Manfaat yang diperoleh dari keuntungan
bisnis melalui Twitter ini sangat dirasakan oleh para
pengguna yang menjadikan Twitter sebagai bisnis
online tempat mempromosikan dan memasarkan
produk atau layanan jasa usaha bisnis mereka baik
bisnis secara individu maupun secara organisasi atau
kelompok. Twitter sebagai media komunikasi yang
dilandasi pada asumsi bahwa setiap individu
mempunyai kebutuhan dalam hidupnya baik itu
kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan akan
informasi untuk mengetahui masalah yang ada di
sekitarnya, dimana kebutuhan satu individu dengan
individu yang lain tidak ada yang sama, dengan situs
twitter sebagai media social network, pengguna bisa
meng-up-date statusnya dari segala jenis ponsel yang
jadul sekalipun melalui layanan pesan pendek alias
sms. mekanismenya, sms dikirimkan ke Twitter,
kemudian Twitter seketika itu juga akan menayangkan
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status baru tersebut ke halaman akun Twitter sang
pengguna.
Kehadiran situs Twitter juga telah membawa
rekontrusi media komunikasi ditingkat social network
dan cara manusia melakukan komunikasi, penulis
menemukan penggunaan teknologi informasi dan
media komunikasi sebagai sarana komunikasi yang
memungkinkan setiap orang berkomunikasi dengan
pihak lain yang terhubung dengan media internet
seperti Twitter ini, walaupun lokasi tempat tinggal
mereka berjauhan tetap dapat menjalin komunikasi
yang baik dan juga digunakan untuk berbisnis. Deyce
salah seorang ibu rumah tangga yang aktif
menggunakan media Twitter dalam bisnis online
mengatakan bahwa: ”melalui media Twitter saya
menjual berbagai produk-produk untuk wanita, dan
saya memiliki banyak teman dari berbagai daerah
yang awalnya tidak saling mengenal namun menjadi
konsumen saya. Penghasilan yang saya dapatkan dari
bisnis online ini mengalahkan pendapatan saya
sewaktu saya masih bekerja. Bisnis online ini sangat
menguntungkan saya karena dalam berbisnis daya
tidak mengeluarkan biaya untuk beriklan, saya dapat
bekerja dirumah dengan hasil yang memuaskan dan
keluarga masih tetap bisa saya pantau setiap saat.”
Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa
media Twitter dapat digunakan sebagai media untuk
berkomunikasi dengan teman dan keluarga yang
berjauhan tanpa mengenal waktu, disamping itu juga
sebagai media untuk berbisnis. Para penjual dan
pembeli online ini kemungkinan sebelumnya tidak
saling mengenal, namun dengan bisnis online yang
mengutamakan kepercayaan diantara penjual dan
pembeli bisnis dapat berjalan dengan baik. Melalui
bisnis online yang digunakan untuk kegiatan promosi
terhadap produk-produk yang dipasarakan tidak hanya
semata-mata untuk bisnis saja, namun juga
membangun jaringan pertemanan diantara para
anggota Twitter.
Keuntungan berbisnis dengan Twitter, melalui
Twitter dapat lebih cepat up date untuk memberikan
informasi kepada teman – teman mereka terhadap
produk yang dipasarkan. Menurut Deyce salah satu
pengguna Twitter sebagai media bisnis mengatakan
bahwa: “Selain media Twitter saya juga menggunakan
media Facebook untuk mengopload foto-foto dari
jualan saya. Kelemahan Twitter sebagai media bisnis
adalah tidak bisa mengupload foto yang sizenya
besar, makanya saya menggunakan Facebook sebagai
media untuk mengupload foto yang size besar. Namun
dalam menyampaikan informasi kepada para
pengguna sangat cepat untuk diterima perubahannya
oleh pengguna yang lain, sehingga info-info penting
bisnis saya dapat cepat diketahui oleh pengguna
lainnya.”
Dari pendapat diatas terlihat bahwa media
Twitter merupakan salah satu media terbaik untuk
melakukan bisnis, dikarenakan kemudahan media ini
dalam memberikan informasi terhadap produk yang
dipasarkan sehingga perubahan informasi dengan
segera dapat diperoleh oleh para pengguna media ini,
dengan demikian internet memiliki pengaruh yang
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besar terhadap perekonomian. Dimana transaksi jual
beli yang biasanya di lakukan melalui tatap muka
antara penjual dan pembeli, kini dengan mudahnya
dapat di akses melalui internet tanpa harus bertemu
secara langsung, transaksi seperti ini disebut sebagai
e-commerce.
Banyak situs jejaringan sosial mempunyai
berbagai cara dan trik untuk menarik perhatian
penggunannya. Situs seperti myspace dan facebook
memungkinkan penggunanya membuat profil,
mengunggah gambar memasukan file multimedia,
menyimpan dan mengintegrasikan blog penting atau
program unik ke halaman situs. Akan tetapi, salah
sattu perusahaaan dengan layanan yang sangat
sederhana, sekarang banyak dibicarakan penyedia
layanan jejaring sosial adalah Twitter, seperti halnya
situs jejaring social lainnya, kita diharuskan mendaftar
akun Twitter untuk bisa mengambil manfaat fitur-fitur
di dalaamnya. Untuk mendapaatkan akun Twitter,
caraanya cukup mudah, hanya berbekal alamat e-mail,
anda sudah memenuhi syarat sebagai anggota Twitter.
Menggunakan situs Twitter pertama kali
sebagai media untuk melakukan komunikasi dan
bisnis tidaklah sulit. Berikut adalah cara penggunaan
Twitter seperti yang diungkapkan oleh Herlin:
“Pertama
dengan
cara
mengetik
alamat
URL.www.twitter.com
di
halaman
browser.
Selanjutnya, calon pengguna akan diarahkan menuju
halaman selamat datang di Twitter, untuk mendaftar
langsung saja klik tombol sign up now yang berwarna
hijau muda di bagian kanan halaman. Calon
pengguna akan diantar ke halaman berikutnya yang
berisi beberapa formulir identitas yang harus diisi.
Istilah identitas yang dibutuhkan meliputi nama
lengkap, username, kata sandi dan alamat email. Di
bagian akhir calon pengguna diminta untuk
memasukan sebuah kata unik yang disediakan. Ikuti
langkah-langkah tersebut. Jika sudah selesai klik
tombol Create my account jadi, sekarang anda sudah
mempunyai akun Twitter dan sudah bisa untuk
menjelajahi segala fasilitas serta memanfaatkan fiturfitur yang terdapat di dalamnya.”
Sebagai satu situs microblogging atau Twitter
lebih di kenal dengan situs jejaring sosial ini sangat
penting diketahui dalam pergaulan di dunia maya.
pada saat-saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat
internet di indonesia, terutama para remaja, bukan
karna banyaknya fitur-fitur tetapi karna kesederhanaan
dan kemudahan untuk digunakan para pengguna
mobile di Indonesia. Di setiap account online services,
pasti ada pilihan untuk menonaktifkan/menghapus
account yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu juga
dengan Twitter, pengguna bisa mendapati menu di
mana pengguna bisa menonaktifkan/menghapus
account twitter anda. Kicauan adalah teks tulisan
hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman
profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar,
namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan
ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat
melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan
sebutan pengikut.

Bermunculan situs-situs social networking
yang cukup menarik perhatian. Social networking
sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai
komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan
aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau
kesamaan latar balakang tertentu. Layanan social
network biasanya berbasis web, yang menyediakan
kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk
dapat berinteraksi seperti chat, messaging, email,
video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan
lain-lain dan pada umumnya jejaring social seperti
Twitter memberikan layanan untuk membuat biodata
dirinya. Pengguna Twitter dapat meng-up-load foto
dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna
lainnya.
Twitter merupakan salah satu media
komunikasi melalui internet yang akhir-akhir ini mulai
banyak digunakan orang sebagai tempat untuk
mencari teman, baik ituteman baru ataupun teman
lama yang bisa terhubung kembali, twitter bisa
dijadikan alat untuk mengumumkan kabar terbaru atau
posting blog terbaru dari pengguna. Twitter juga
memudahkan kolaborasi internal dankomunikasi
dalam sebuah kelompok. Karena itulah keberadaan
twitter kini akan menjadi gaya hidup baru bagi
mereka, dan dapat dipastikanhampir setiap orang akan
mempunyai account di Twitter. Dengan adanya
fasilitas yang tersedia dalam Twitter, setiap pengguna
bisa menjaga silahturahmi pertemanan, mencari
berbagai informasi dan berbagi informasi.
Berdasarkan pendapat beberapa pengguna
Twitter yang menjadi informan dalam penelitian ini,
berbagai alasan utama mengapa orang menggunakan
Twitter antara lain:
Menurut Ivonne mengatakan bahwa:
“Mencari teman dan menjalin hubungan pertemanan
dan hubungan keluarga, mencari teman lama yang
hilang dan teman-teman lainnya yang berada di luar
kota untuk dapat menciptakan hubungan pertemanan
yang baik.”
Menurut Deyce, mengatakan bahwa:
“Melalui Twitter dapat berkomunikasi, dengan twitter
para anggotanya bisa saling berkomunikasi dan
saling bertukar informasi, gosip, film, photo dan juga
dapat melaksanakan bisnis online. Melalui Twitter
bisnis online lebih efektif dikarenakan melalui Twitter
dapat berinteraksi secara intens dengan semua
pengguna tanpa harus dikenakan biaya yang mahal,
dapat meng-up-date status produk yang dipromosikan
dengan cepat dan jangkauannya luas karena semua
pengguna Twitter yang merupakan teman saya dapat
menerima informasi yang saya sampaikan.”
Menurut Jerry, mengatakan bahwa melalui
“Twitter dapat mencari informasi yang diperlukan,
dengan Twitter memudahkan saya sebagai mahasiswa
untuk mencari informasi yang saya perlukan sekaligus
juga saya dapat membina hubungan dengan semua
teman-teman saya melalui komunikasi.”
Menurut Herlin, disamping saya menjalin
hubungan dengan teman-teman saya juga sering
mencari popularitas, Bila ingin terkenal, twitter juga
bisa dijadikan sarana untuk menjadi orang terkenal
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atau populer di dunia maya yang pada akhirnya
terkenal di dunia nyata, apalagi profesi saya sebagai
dokter di desa saya harus tetap eksis agar keberadaan
saya tetap diperhitungkan.”
Menurut Maria, Twitter juga dapat: “sebagai
tempat untuk memberikan kritik dan saran, Melalui
twitter, pengguna dapat menerima masukan, saran
atau kritik dari pengguna lain, dan biasanya kritik
dan saran yang diajukan yang sifatnya membangun.
Jika ada kritikan yang tidak merugikan biasanya akan
dikritik oleh pengguna yang lain, sehingga Twitter
diharapkan sebagai media untuk memberikan kritik
dan saran yang positif.”
Menurut Juliana, mengatakan bahwa melalui
Twitter saya dapat: “Mencari solusi, mencari
pertimbangan pendapat untuk memperoleh solusi
yang terbaik mengenai permasalahan yang ada, selain
itu juga saya gunakan sebagai mengisi waktu luang,
Bergabung dengan Twitter setelah melakukan
aktivitas sehari-hari, orang dapat merasa terhibur
dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Selain itu
juga sebagai aktualisasi diri, dengan berbagi
pendapat dari teman-teman sesama pengguna,
biasanya kita dapat mengetahui tentang bakat, potensi
dan kemampuan yang dimiliki dan juga bagaimana
cara mengembangkan atau memanfaatkannya,
sehingga kita menemukan jati diri kita yang
sesungguhnya.”
Menurut Ruth: “selain untuk memperoleh
informasi, berkomunikasi dengan teman-temang dan
keluarga, saya menggunakan Twitter sebagai media
promosi, yang saya promosiin adalah asesoris untuk
blacberry dari yang original sampai dengan yang
biasa. Pelanggan saya berasal dari berbagai kota dan
berbisnis secara online ini harus saling percaya dan
jangan pernah berbohong karena dampaknya bisnis
yang kita jalanin akan tidak dipercaya lagi.
Sebaliknya jika ada pengguna yang lain mempunyai
produk dagangan dan ingin menjualnya, bisanya kami
sering bertukar informasi untuk mendapatkan
pelanggan melalui bisnis online tersebut.”
Menurut Inge bahwa dirinya menggunakan
media Twitter adalah: “untuk mengisi waktu luang
saja dan saya bukan orang yang mudah untuk cantu
terhadap suatu media.”
Menurut Ichsan, bahwa: “Kelebihan dari
bisnis online adalah: “tidak perlu menyewa toko untuk
tempat berjualan. kita hanya harus menyiapkan
barang yang akan dijual, melakukan mempromosikan,
lalu tinggal menunggu pembeli menghubungi kita.
Media internet adalah salah satu media yang sangat
bagus untuk promosi. Manfaat internet yang satu ini
tak hanya berlaku bagi pebisnis online saja, namun
juga bagi kita yang punya toko offline atau
perusahaan tertentu yang ingin dikenal melalui media
internet. Di sinilah letak manfaat jejaring sosial yang
ada di internet. kita bisa menggunakan jejaring sosial
apapun untuk berpromosi, atau bahkan membuat situs
pribadi yang memuat usaha kita.”
Dari pendapat diatas yang diungkapkan oleh
informan dalam penelitian ini, merupakan keuntungan
dalam menggunakan situs Twitter sebagai media
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komunikasi dan media bisnis yang dirasakan oleh
semua pengguna. Twitter merupakan salah satu situs
yang dapat digunakan sebagai media bisnis, enam tips
berbisnis lewat Twitter, diantaranya:
1. Riset Pasar
Riset pasar merupakan satu poin penting,
khususnya untuk mengetahui bagaimana
respons pelanggan tentang bisnis, baik
berupa nama perusahaan, bidang, industri,
brand, atau produk sebagai kata kunci di
Twitter search yang terletak di halaman home
akun Twitter-mu.
2. Feedback
Gunakan Twitter sebagai cara menerima
umpan balik dari pelanggan. Misalnya
meminta pendapat follower tentang suatu
program bisnis. Contohnya, bagaimana
pendapat follower tentang diskon tarif sebuah
maskapai penerbangan.
3. Membangun Jaringan
Lewat Twitter, kita bisa membangun jaringan
dengan mencari dan mengikuti orang-orang
yang memiliki minat serupa. Misalnya, bisa
menghimpun jaringan melalui profesi yang
sama, sekolah yang sama hingga wilayah
yang sama.
4. Nge-link Konten dari Blog atau Website
Twitter juga dimanfaatkan dengan cara ngelink konten dari blog atau website. Ini bisa
juga dimanfaatkan untuk memasarkan blog
dan website bisnis kita.
5. Berkomunikasi dengan Tim
Twitter
bisa
dimanfaatkan
untuk
berkomunikasi antar karyawan di suatu
perusahaan. Group update semacam ini
biasanya di set privat untuk masalah
keamanan.
6. Notifikasi
Gunakan Twitter untuk notifikasi produk
baru atau produk best seller kepada
konsumen dan mengabarkan event yang akan
diselenggarakan perusahaan.
http://bisnis.vivanews.com/news/read/129193
Berdasarkan berbagai hal tersebut, saat ini
banyak orang menggunakan media internet terutama
Twitter sebagai sarana untuk memperluas jaringan
komunikasi serta menginformasikan tentang kegiatan
dan bisnis online mereka. Prinsip dalam menggunakan
Twitter sebagai media promosi untuk bisnis online
wajib
menerapkan
aspek-aspek
etika
serta
memperhatikan hubungan yang baik walaupun
mungkin promosi tersebut dilakukan pada orang yang
tidak atau belum dikenal oleh yang melaksanakan
bisnis online. Berikut pendapat Deyce tentang caracara yang baik dalam berbisnis online: “Sebagai
contoh, mengirim pesan yang berisi link atau gambar
promosi tidak boleh dengan mengirim sekaligus
banyak gambar secara beruntun kepada satu pemilik
akun sehingga sangat mengganggunya. Hindari link
promosinya tidak disertai dengan penjelasan yang
memadai sehingga membosankan. Sebaliknya, bila si
pebisnis mendapatkan tanggapan atau retweet dari si
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pemilik akun yang dikiriminya pesan, ada baiknya
mengirim sentuhan personal seperti berkomunikasi
atau mengirim pesan singkat ucapan terima kasih,
terutama bila si pebisnis mendapatkan konsumen setia
atau teman pemilik akun yang sering melakukan
retweet pesan promosinya, sehingga bisnis online
dapat berlangsung dengan baik.”
Menurut Ruth mengatakan bahwa: “media
bisnis di Twitter merupakan promosi gratis, caranya
sangat mudah tentu saja semuanya kita lakukan
dengan tangan kita sendiri, dan disertai dengan
kreatifitas, keuletan serta kerja keras yang kita
lakukan. Jika ingin melakukan promosi terhadap
produk yang dipromosikan, maka kita harus
memperbanyak follower kita, dan itu merupakan suatu
keharusan. Untuk mendapatkan follower yang banyak,
kalian bisa membaca artikel yang tekait tentang itu.
Setelah memiliki banyak follower, maka sekarang kita
tinggal mempromosikan produk-produknya.”
Dari berbagai pendapat diatas penulis dapat
menyimpulkan bahwa melalui Twitter semua
penggunanya dapat menjalin hubungan baik dengan
teman, kerabat dan pengguna lainnya yang memiliki
jarak yang berjauhan. Melalui Twitter mereka dapat
berkomunikasi seperti melakukan komunikasi secara
langsung karena dapat disertai dengan foto dari para
pengguna, bahkan dengan saat bersamaan pengguna
yang satu dengan yang lainnya dapat berkomunikasi
secara interaktif sehingga seperti bertatap muka dan
berinteraksi secara langsung. Selain untuk menjalin
hubungan komunikasi juga dapat digunakan sebagai
media bisnis, dimana pengguna yang satu dengan
pengguna yang lainnya dapat bertukar informasi
terhadap produk yang dipasarkan.
Semakin banyak follower yang dimiliki akan
semakin besar peluang untuk bisnis online ini berjalan
dengan baik. Hal ini dikarena semakin banyak
follewer akan semakin banyak pengguna yang lain
yang memperhatikan promosi terhadap produk yang
dipasarkan. Disamping itu juga para pengguna harus
memiliki kreatifitas yang berbeda dan unik sehingga
menarik
perhatian
followers
yang
lainnya.
Kemampuan dalam melakukan bisnis online berbeda
dengan bisnis yang dilakukan secara face to face
dikarenakan bisnis online ini terbuka selama 24jam
yang artinya pengguna yang ingin menanyakan
informasi terhadap produk yang dipasarkan tidak
mengenal waktu dan para pelaku bisnis online juga
tidak boleh marah jika sewaktu-waktu followers
menanyakan mengenai produk tersebut. Disamping itu
juga harus selalu terbuka atas kritikan dan saran dari
followers yang lainnya.

PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian adalah: Melalui
internet, kendala ruang atau jarak dalam
berkomunikasi telah banyak diatasi. Sebelumnya
dengan fasilitas yang telah ada, orang sudah bisa
mengatasi jarak. Seperti telepon merupakan faslitas
yang memungkinkan orang berkomunikasi kemana

saja di dunia ini. Akan tetapi kenyataan bahwa pulsa
interlokal atau internasional sangat mahal akhirnya
menjadikan fasilitas tersebut tidak optimal digunakan.
Dengan adanya internet, manusia dihadapkan pada
sebuah kemungkinan bahwa komunikasi bisa
dilakukan kemana saja dengan biaya murah. Dalam
media internet terdapat situs Twitter, situs ini
bermanfaat sebagai media komunikasi bagi para
penggunanya dan juga menjadi media bisnis secara
online yang efektif karena menjangkau khalayak
sasaran yang lebih luas.
Saran
Saat ini banyak orang menggunakan media
internet terutama Twitter sebagai sarana untuk
memperluas
jaringan
komunikasi
serta
menginformasikan
tentang
kegiatan
mereka.
bagaimana kategori pengguna Twitter sebagai media
komunikasi. Ketertarikan itu dilandasi pada asumsi
bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dalam
hidupnya baik itu kebutuhan sehari-hari maupun
kebutuhan akan informasi untuk mengetahui
fenomena atau masalah yang ada di sekitarnya,
dimana kebutuhan satu individu dengan individu yang
lain tidak ada yang sama. Namun dengan adanya
media baru yaitu internet menciptakan istilah
mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang
dekat.
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