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'Facebook' dan Peningkatan Modal Sosial 

Dwi Wulandari ./ 

Abstrak 

This paper attempted to see how is the usage of social network called facebook can increase social 
capital and gain mutual benefit between users. Looking at benefits of social capital in increasing the 
welfare ofsociety, we need ways to increase social capital. Social capital is often being researched in 
villages where the relation ofthe society is very strong. But in cities there are lack ofways (0 increase 
social capital. The result is facebook has benefit in increasing social capital if we see the components 
ofsocial capital which are trust, networking and norms dan give economic and political benefit but it 
can not replace direct interaction between people. 

Key words: Social Capital, Mutual Benefit, Trust. Networking, Norms. 

PENDAHULUAN 

Dalam konteks pembangunan manusia, 
modal sosial memiliki pengaruh yang 
sangat menentukan. Di suatu komunitas 
yang rnemiliki modal sosial rendah, 
kualitas pembangunan manusianya akan 
jauh tertinggal. Beberapa dimensi 
pembangunan manusia yang sangat 
dipengaruhi oleh modal sosial antara lain 
kemampuannya menyelesaikan berbagai 
masalah kolektif, mendorong roda 
perubahan yang cepat di tengah 
masyarakat, memperluas kesadaran 
bersama bahwa banyak jalan yang bisa 
dilakukan oleh setiap anggota kelompok 
untuk memperbaiki nasib secara bersama
sarna, memperbaiki mutu kehidupan 
seperti meningkatkan kesejahteraan, dan 
banyak keuntungan lainnya yang dapat 
diperoleh. Bangsa yang memiliki Modal 
sosial tinggi akan cenderung lebih efisien 
dan. efektif menjalankan berbagai 
kebijakan untuk mensejahterakan dan 
memajukan rakyatnya. Suatu kelompok 
masyarakat yang mcmiliki modal sosial 
tinggi akan membuka kemungkinan 
menyelesaikan kornpleksitas persoalan 
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dengan lebih mudah. Hal ini memungkin
kan terjadi terutama pada masyarakat yang 
terbiasa hidup dengan rasa saling 
omcrrfpcrcayai yang tinggi (Witrianto, 
2002). 

Pada saat ini semakin banyak pihak 
yang menaruh perhatian pada rn 0 d a 1 
so s i a 1 dalam proses pembangunan 
ekonomi. Modal sosial telah dikaji 
dalam berbagai tataran muJai dari 
filosofi, teori dan pengertian, operasional 
desain, implementasi dan monitoring 
serta evaluasi dari praktek aktivitas
aktivitas modal soaial yang dibentuk 
dan dilembagakan oleh warga 
masyarakat lokal. Secara spesifik 
World Bank memberikan suatu fokus 
perhatian dalam pengkajian peranan dan 
implernentasi dari modal sosial serta 
kemungkinan kontribusinya dalam proses 
pengentasan kemiskinan khususnya di 
negara-negara berkembang. Peranan 
dan kedudukan modal sosial dalam 
aktifitas keseharian masyarakat juga 
telah dikaji secara lebih intensif olch para 
ahli dari berbagai sudut pandang keilmuan 
an tara lain dari perspektif agro-eco 



JESP Vol. 2, No.2, 2010 

system, ekonomi, sosiologi, politik, 
antropologi dan psikologi. 

Terdapat perkembangan pemikiran 
tentang input apa saja yang sebenarnya 
memberikan pengaruh penting terhadap 
proses produksi. Awalnya, kita telah 
memiliki pemahaman yang panjang 
tentang bagaimana peran physical capital 
dalam produksi barang. Dalam hal ini 
capital digambarkan sebagai mesin dan 
pabrik yang mampu digunakan untuk 
menghasilkan sesuatu. Capital tidal< serta 
merta digunakan dalam sebuah proses 
produksi saja, tetapi capital mampu 
memberikan manfaat dalam waktu yang 
panjang. Lalu, pemahaman kita pun 
berkembang, dengan menyatakan bahwa 
human skills juga merupakan input yang 
penting dalam produksi. Perbedaan dalam 
human skill yang dimiliki suatu bangsa, 
akan menghasilkan capaian ekonomi yang 
berbeda pula (Grootaert, 2001:1). 

Namun, saat ini terdapat pengakuan 
yang semakin meluas bahwa perbedaan 
dalam kinerja ekonomi baik pada level 
individual, rumah tangga ataupun pada 
level state, ternyata tidak dapat 
sepenuhnya dapat dijelaskan oleh 
pandangan "tradisional", bahwa perbedaan 
kinerja tersebut hanya disebabkan karena 
adanya perbedaan dalam faktor input 
seperti labor, land dan asset fisik (physical 
asset). Oleh karenanya, saat ini muncul 
perhatian yang semakin menguat terhadap 
peran penting dari modal sosial dalam 
memperngaruhi tingkat kesejahteraan 
rumah tangga dan tingkat perkembangan 
suatu komunitas dan bangsa. (Grootaert, 
1999: 4-11). Berbagai bukti empiris pun 
menunjukkan, bahwa masyarakat dan 
negara yang memiliki modal sosial yang 
lebih tinggi, ternyata memiliki pendapatan 
yang lebih tinggi pula, serta mampu 
melakukan sesuatu yang tidak bisa 
dilakukan oleh negara atau masyarakat 
lainnya (Robison and Siles, 1998). 

Sebagaimana dalam pemahaman 
klasik secara umum, physical capital 
telah dianggap memberikan kontribusi 
utama dalam proses produksi dan 

pembangunan, namun saat Inl ada / 
beberapa jenis capital lainnya antara lain 
berupa human capital, institutions dan 
modal sosial yang juga telah mendapat 
perhatian yang lebih besar dan lebih luas. 
Para ahli telah meyakini dan menyepakati 
bahwa capital-capital tersebut patut 
mendapat perhatian yang lebih serius lebih 
dari sekedar konvensional capital yang 
berupa modal fisiko Kesepahaman 
bahwa capital non-fisik tersebut memiliki 
kemampuan memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam proses pembangunan 
sosial dan ekonomi masyarakat telah 
semakin meluas. Hal ini searah dengan 
pandangan Georgi (2003) yang pada 
dasarnya menyimpulkan bahwa modal 
sosial termasuk didalamnya individual 
talents, the accumulated knowledge of 
society, and society's forms of 
interaction. organization and culture 
dapat memberikan kontribusi yang nyata 
dalam pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi masyarakat. 

Saat ini ingin dicari bagaimana cara 
meningkatkan modal sosial terutama di 
kalangan masyarakat perkotaan/modem 
yang hubungan sosialnya sudah semakin 
menipis karena kesibukan dan sifat 
individualistis dari masyarakatnya. Dengan 
perkembangan internet yang semakin 
meluas di Indonesia, dimungkinkan 
peningkatan modal sosial terutama dengan 
adanya situs-situs jejaring sosial misalnya 
friendster, my space dan facebook dimana 
tulisan ini akan khusus membahas tentang 
facebook yang merupakan situs per
temanan paling populer saat ini dan juga 
merupakan situs yang kontroversial dengan 
segaJa kelebihan dan kekurangannya. 

Pengertian dan Peranan Modal Sosial 

Schmid (2002:3) menyatakan, bahwa 
modal sosial dikonseptualisasikan sebagai 
factory yang menghasilkan utilitas. Ini 
berbeda dengan barang dan utilitas yang 
dihasilkan oleh pabrik seperti transfer 
material.. Konsepsi ini konsisten dengan 
Woolcock's (1997: 35) yang menyatakan 
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wa definisi modal sosial seharusnya 
ih ditekankan pada sumbemya 

··etirnbang konsekuensinya. Teori modal 
~osial pertarna kali diperkenalkan oleh 
Pierre Bourdieu melalui tulisannya yang 
berjudul "Ie Capital Social: Notes 
Provisoires " dipublikasikan pada akhir 
tahun I970-an. Namun publikasi tersebut 
tidak banyak memperoleh perhatian dari 
para ilmuwan, karena disampaikan dalam 
bahasa Perancis. 

Tema modal sosial menjadi menarik 
perhatian banyak ilmuwan setelah James S. 
Coleman mempublikasikan topik tersebut 
pada tahun 1993 (Yustika, 2008:178). 
Akibatnya, banyak kalangan yang 
menyakini bahwa Coleman adalah 

. ilmuwan pertama yang memperkenalkan 
konsep modal sosial, sebagimana yang ia 
telah tulis dalam American Journal of 
Sociology yang berjudul 'Sosial Capital in 
the Creation of Human Capital' (1988). 
Karena cakupan dan relevansinya, topik 
modal sosial memperoleh perhatian besar 
dari para ahli sosiologi. Bahkan, Poldan 
menyebut modal sosial sangat dekat untuk 
menjadi konsep gabungan bagi seluruh 
disiplin ilmu sosial (close to becoming a 
joint concept for all social sciences). 

Moda I sosial mengacu pada kual itas 
hubungan antar manusia dalam suatu 
kelompok sosial yang mampu membuat 
anggota kelompok untuk saling 
berkerjasama dalam mencapai keuntungan 
bersama. Secara lebih formal, Putnam 
mendefinisikan modal sosial sebagai 
jejaring (networks), norma (norms) dan 
kepercayaan social (social trust) yang 
memfasilitasi kerjasama dan koordinasi 
untuk mencapai' manfaat bersama 
(Krishna, 2003:67). 

Modal sosial memiliki karakteristik 
yang berbeda jika dibandingkan dengan 
dua jenis modal lainnya yang lebih dulu 
populer dalam bidang ilmu sosial, YaYJ1i 
financial capital dan human capital. 
Dalam hal ini, modal sosial baru eksis bila 
ia berinteraksi dengan struktur sosial. Atas 
dasar itu, Coleman mendefinisikan modal 
sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, 
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modal sosial bukanlah entitas tunggal, 
tetapi entitas majemuk yang mengandung 
dua elemen, yaitu: 1) modal sosial 
mencakup beberapa aspek dari struktur 
sosial; dan (ii) modal sosial memfasilitasi 
tindakan tertentu dari pelaku (aktor)-baik 
individu maupun perusahaan-di dalam 
struktur tersebut (within the structure). 
Dan perspektif ini, modal sosial dipandang 
bersifat produktif, yakni mampu membuat 
pencapaian tujuan tertentu yang tidak 
mungkin diraih bila keberadaannya tidak 
eksis. 

Coleman menyebut setidaknya ter
dapat tiga (3) bentuk dari modal sosiaJ. 
Pertama, struktur kewajiban (obligations), 
ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam kon
teks ini, bentuk modal sosial tergantung 
dari dua elemen kunci: kepercayaan dari 
lingkungan sosial dan perluasan aktual dari 
kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation 
held). Dari perspektif ini, individu yang 
bermukim dalam struktur sosial dengan 
saling kepercayaan tinggi memiliki modal 
sosial yang lebih baik daripada situasi 
sebaliknya. 

Kedua, Jarll1gan informasi 
(information channels). lnformasi sangat
lah penting sebagai basis tindakan. Tetapi 
harus disadari bahwa informasi itu mahal, 
tidak gratis. Pada level yang paling 
minimum, di mana ini perlu mendapatkan 
perhatian, informasi selalu terbatas. Tentu 
saja, individu yang memiliki jaringan lebih 
luas akan lebih mudah (dan murah) untuk 
memperoleh informasi, sehingga bisa di
katakan modal sosialnya tinggi; demikian 
pula sebaliknya. 

Ketiga, nonna dan sanksi yang efektif 
(norms and effective sanctions). Norma 
dalam sebuah komunitas yang mendukung 
individu untuk memperoleh prestasi 
(achievement) tentu saja bisa digolongkan 
sebagai bentuk modal sosial yang sangat 
penting. Berbagai konsepsi tentang human 
relationship yang mempengaruhi per
ekonomian dan perkembangan sosial pun 
telah banyak dieksplorasi. Social networks 
adalah suatu asset produktif, yang bisa 
membuat physical input atau skill menjadi 
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lebih berdaya guna. Suatu pemahaman Untuk memberikan gambaran secara 
yang diyakini di sini adalah bahwa social umum tentang modal sosial, beberapa 
network dipandang mampu menurunkan pengertian dan elemen-elemen dasar 
biaya informasi. . beserta sumbemya disajikan secara 

ringkas dalam Tabel 1. 

Tabe1 1.
 
Beberapa Pengertian dan E1emen Dasar dan Modal social
 

Sumber Pengertian dan Elemen Dasar dari Modal sosial 

Social capital consits of some aspects of social structures, and they facilitate 
Coleman (1988) 

certain actions of actors-wheter persons or corporate actors-within the structure 

Features of social organization, such as trust, norms (or reciprocity), 
Putnam ef.al (1993) and networks (of civil engagement), that can improve the efficiency of society 

by facilitating coordinated actiorts 

The rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in 

Narayan (1997) 
social relations, social structure and society'sinstitutional 
·arrangements which enable members to achieve their individual and 
community objectives 

Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that 
World Bank (1998) 

shape the quality and quantity of a society's social interactions 

Social capital can be considered as an accumulation of various 
Uphoff (1999) types of intangible social, psychological, cultura1, institutional, and related 

assets that influence cooperative behavior 

Shared knowledge, understandings, values, norms, and social
Dhesi (2000) 

networks to ensure the intended results 

Sumber: Subejo :2004 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat Mendasarkan pada beberapa I 
dinyatakan bahwa modal sosial mencakup 
institutions, relationships, attitudes dan 

Ivalues yang mengarahkan dan meng
gerakan interaksi-interaksi antar orang dan 
memberikan kontribusi terhadap pem
bangunan sosial dan ekonomi. Menurut 
World Bank (1998) modal sosial tidaklah 
sesederhana hanya sebagai penjumlahan 
dari institusi-institusi yang dibentuk oleh 
masyarakat, tapi juga merupakan perekat 
dan penguat yang menyatukan mereka 
secara bersama-sama. Modal sosial 
meJiputi shared values dan rules bagi 

pengertian dan elemen penyusun modal 
social seperti tersebut dalam Tabel 1, 
nampaknya dapat dilakukan suatu 
generalisasi dan simplifikasi tentang 
elemen-elemen utama dari modal sosial. 
Simpulan sederhana dan umum yang 
dapat diajukan tentang elemen utama 
modal sosial mencakup norms, 
reciprocity, trust, dan network. Keempat 
e1emen tersebut berpengaruh secara 
signitikan terhadap perilaku kerjasama 
untuk mencapai' hasil yang diinginkan 
yang mampu mengakomodasi kepentingan 

perilaku sosial yang terekspresikan dalam 
hubungan-hubungan antar personal, trust 
dan common sense tentang tanggung 
jawab terhadap masyarakat, semua hal 
tersebut menjadikan masyarakat lebih 
dan sekedar kumpulan individu-individu. 

individu yang melakukan kerjasama 
maupun kelompok secara kolektif. 

Secara nyata dalam keseharian, 
apabila dicerrnati secara mendalam, 
semua perilaku aktivitas sosial-ekonomi 
warga masyarakat lokal melekat dalam 
jaringan hubungan-hubungan sosialnya. 
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Modal sosial dan kepercayaan (trust) 
dapat membuat dan memungkinkan 
transaksi-transaksi ekonomi menjadi 
lebih etisien dengan memberikan 
kemungkinan bagi pihak-pihak yang 
terkait untuk bisa: (1) mengakses lebih 
banyak informasi, (2) memungkinkan 
mereka untuk saling mengkoordinasikan 
kegiatan untuk kepentingan bersama, dan 
(3) dapat mengurangi atau bahkan 
menghilangkan opportunistic behavior 
melalui transaksi-transaksi yang terjadi 
berulang- ulang dalam rentang waktu yang 
panJang. 

Secara inheren modal sosial 
mengandung social sense. Hampir 
semua bentuk modal sosial terbentuk dan 
tumbuh melalui gabungan atau kombinasi 
tindakan daTi beberapa orang. Keputusan 
masing-masing pemain atau pelaku 
memiEki konsekuensi kepada semua 
anggota kelompok atau group. Sehingga 
hal teTsebut menceTminkan suatu atribut 
dari struktur sosiaJ. Seperti dikemukakan 
oleh Dhesi (2000:20 I) bahwa modal 
sosial bukan merupakan private property 
dari orang yang mendapat manfaat 
darinya. Hal ini hanya akan muncul dan 
tumbuh kalau dilakukan secara bersama 
(shared). Sehingga modal sosiaJ bisa 
dikatakan sebagai property dan public 
good. Modal sosial akan tumbuh· dan 
semakin berkembang kalau digunakan 
secara bersama dan sebaliknya akan 
mengalami kemunduran atau penurunan 
bahkan suatu kepunahan dan kematian 
kalau tidak digunakan atau dilembagakan 
secara bersama. 

Modal sosial tidak dapat diwariskan 
sepenuhnya secara otomatis dari 
generasi ke generasi seperti pewarisan 
genctik dalam pengertian biologi. 
Pewarisan modal sosial dan nilai-nilai 
yang menjadi atributnya memerlukan 
suatu proses adaptasi, pembelajaran serta 
pengalaman dalam praktek nyata. Proses 
ini akan tumbuh dan berkembang 
dalam waktu yang panjang melalui 
interaksi yang berulang-ulang yang me
mungkinkan susana untuk saling mem-
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bangun kesepahaman, kepercayaan serta 
nilai dan aturan main yang disepakati 
bersama antar pelaku kerjasama. 

Beberapa Kajian Tentang Modal sosial 
Di Indonesia 

Di Indonesia, studi tentang modal 
sosial secara formal masih merupakan hal 
baru. Namun meskipun secara eksplisit 
belum menggunakan terminologi modal 
sosial, sebenamya telah ada beberapa 
studi terutama berupa kajian tentang 
hubungan kerjasama saling menguntung
kan antar warga masyaTakat di daerah 
pedesaan yang pada esensinya memiliki 
keterkaitan erat dengan modal sosial. 

Mempertimbangkan simpulan 
sementara bahwa elemen utama modal 
sosial terdiri dari norms, reciprocity, 
trust, dan network, maka sebenarnya 
hal tersebut secara historis bukan 
merupakan fenomena barn dan asing bagi 
masyarakat di Indonesia dan hal tersebut 
lebih berakar kuat dan terinstitusikan 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 
di daerah pedesaan. Semangat dan 
implementasi daTi kemauan untuk saling 
bekerjasam dalam upaya memenuhi 
kepentingan sosial dan kepentingan 
individu atau personal telah tcrmanifestasi
kan dalam berbagai bentuk aktivitas 
bersama yang secara umum dikenal 
dengan kegiatan "saling tolong-menolong" 
atau secara luas terwadahi daJam tradisi 
"gotong royong". Tradisi gotong royong 
memiliki aturan main yang disepakati 
bersama (norm), menghargai prinsip 
timbal-balik dimana masing-masing pihak 
memberikan kontnbusi dan dalam waktu 
tertentu akan menerima kompensasi/ 
reward sebagai suatu bentuk dari sistem 
resiprositas (reciprocity), ada sal ing 
kepercayaan antar pelaku bahwa masing
masing akan mematuhi semua bentuk 
aturan main yang telah disepakati (trust), 
serta kegiatan kerjasama tersebut diikat 
kuat oleh hubungan-hubungan spesifik 
antara lain mencakup kekerabatan 
(kinship), pertetanggaan (neighbourship) 

.
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dan pertemanan (friendship) sehingga 
semakin menguatkan jaringan antar pelaku 
(network). 

Studi-studi yang terkait dengan modal 
sosial di pedesaan Indonesia dan secara 
khusus di pedesaan Jawa umumnya 
masih dilakukan secaTa parsial daTi 
setiap elemen social capital. Studi Ianjut 
yang lebih mendalam akan menjadi 
lebih komprehensifjika mampu mencakup 
semua aspek atau elemen social 
capital yang dipraktekkan oleh warga 
masyarakat dalam berbagai aktifitas sosial 
dan ekonomi. Elernan.:elemen dasar 
tersebut antara menc'akup institusi lokal 
yang memiliki fungsi pelayanan sosial, 
kelompok simpan pinjam berotasi/arisan, 
jaring pengaman sosial tradisional lainya, 
sistem pewarisan yang seimbang, bagi 
hasil serta pelayanan pemerintah untuk 
kesejahteraan masyarakat. Melalui kajian 
elemen seperti tersebut akan dapat 
ditunjukkan peranan masing-masing 
elemen serta saling keterkaitan antar 
elemen yang memungkinkan masing
rnasing pihak terkait dalam kerjasama 
memperoleh optimal gain serta secara 
makro mampu memacu pertumbuhan 
ekonomi dalam masyarakat loka!. 

Miguel et all ( ~002) menguji efek 
industrialisasi terhadap modal sosial di 
Indonesia selama periode 1985-1997. 
Dimensi modal sosial yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi; multiple 
measures of voluntary associafiomil 
activity, levels of trust dan informal 
cooperation, serta family outcomes. 
Terdapat tiga (3) temuan yang dihasilkan 
dari penelitian ini. Pertama, daerah dengan 
industrilisasi yang pesat menunjukkan 
peningkatan yang signifikan dalam seluruh 
ukuran dari modal sosia1. Kedua, distrik 
atau daerah yang bertetangga dengan 
daerah yang mengalami industrialisasi 
yang cepat menunjukkan tingkat migrasi 
keluar yang tinggi, kerjasama kredit 
masyarakat yang lebih dan penurunan 
dalam kerjasama yang saling menguntung
kan (mutual cooperation). Sebagaimana. 
Ketiga, modal sosial awal yang dimiliki 
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daerah tidak dapat memprediksikan 
peTkembangan industrialiasi yang terjadi 
berikutnya. 

Douglas et.al, menguji hubungan 
empiris antara modal sosial masyarakat 
dan kesehatan individu, yang difokuskan 
pada ukuran kesehatan baik terkait aspek 
kesehatan fisik dan mental. Selain itu juga 
menguji interrelationship antara modal 
sosial dan modal manusia d.alam 
menghasiJkan kesehatan. Penelitian yang 
menggunakan lebih dari 10,000 
masyarakat dewasa yang diperoleh dari 
survey Hidup Keluarga Indonesia antara 
tahun 1993-1997. Hasil daTi penelitian ini 
menunjukkan, ditemukan adanya asosiasi 
positif yang robust antara tingkat modal 
sosial masyarakat dan tingkat kesehatan. 
Namun ditemukan hubungan yang lemah 
pada beberapa ukuran kesehatan yang diuji 
untuk melihat hubungan antara modal 
manusia dan sosial dan tingkat kesehatan 
mental. 

Melihat banyak manfaat dari modal 
sosial dalam peningkatan' kesejahteraan 
masyaTakat, .' maka diperlukan caTa-cara 
untuk meningkatkan modal sosial tersebut. 
Selama ini modal sosial banyak diteliti di 
pedesaan dimana hubungan kekeJuargaan 
masyarakatnya masih kuat dan modal 
sosial biasanya tercermin dalam gotong 
royong yang dilakukan oleh masyarakat
nya. Tetapi di perkotaan, masih kurang 
ditemukan cara-cara meningkatkan modal 
sosial di kalangan masyarakatnya yang 
semakin individual. Kerja sarna antar 
warga, terutama di perkotaan, masih lemah 
karena tiap penduduk sibuk dengan 
kehidupan masing-masing. Akibatnya 
mereka tak punya waktu lagiuntuk bekerja 
sarna demi kepentingan bersama. Modal 
sosial . akan kian menyusut jika jarang 
dipakai dalam praktik kehidupan sehari
hari (Tjitradjaya, 2009). Dengan ber
kembangnya internet, maka ingin dikaji 
adakah media di internet yang bisa 
membantu meningkatkan modal sosial dan 
mencapai keuntungan bersama. Tulisan ini 
ingin mengkaji bagaimana penggunaan 
situs jejaring sosial facebook dapat 



meningkatkan modal sosial dan dapat 
mencapai keuntungan bersama diantara 
para penggunanya. Akan dibahas juga 
eksternalitas yang mungkin ditimbulkan 
oleh situs ini, dampak-dampaknya secara 
ekonomis dan politis, dan kontroversi
kontroversi yang ditimbulkannya. 

Apa Itu Facebook? 

Mendcngar kata facebook hampir bisa 
dipastikan semua orang sudah mengenal
nya. face book kini merupakan salah satu 
situs jejaring sosial paling fenomenal dan 
populer. Sebelum adanyafacebook, banyak 
situs-situs pertemanan yang lain yang 
cukup populer diantaranya adalah 
friendster dan my space. Sangat mudah 
untuk bergabung dengan facebook, kita 
tinggal membuat akun, mengisikan data
data pribadi, mengunggah foto dan 
mcnemukan ternan-ternan kita. Ada 
banyak cara untuk menemukan ternan, bisa 
melalui email, nama lengkap ternan, atau 
untuk mencari ternan-ternan lama, kita bisa 
mencarinya berdasar sekolah, universitas, 
tempat kerja, kota dan banyak lagi cara 
lainnya. Tinggal klik dan muncullah 
ternan-ternan kita yang bertahun-tahun 
tidak kita temui. Selain itu jaringan 
facebook juga mendunia sehingga sangat 
mudah bagi kita untuk tetap berhubungan 
dengan ternan-ternan ki ta di luar negeri. 
Salah satu yang membedakan facebook 
dengan situs pertemanan lain adalah 
adanya fitm what's on your mind yang 
memungkinkan kita untuk menyampaikan 
pemikiran kita hari itu, wall yang 
memungkinkan kita untuk menulis di 
halaman seseorang dan langsung tampil di 
halaman tersebut, foto-foto yang bisa 
diunggah bisa lebih besar daripada situs 
pertemanan Iainnya. Maka dari itu 
facebook dianggap dapat meningkatkan 
jejaring sosial dan mempererat silaturahmi 
dengan orang-orang yang lama tidak kita 
temui 

Dengan anggota sekitar 57 juta orang 
dan setiap hari ada sekitar 70 juta orang 
yang login, facebook menjelma menjadi 
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situs paling digemari nomor enam di dunia 
sejak diluncurkan pada 4 Februari 2004. 
Booming-rtya facebook pun ikut men
dongkrak popularitas pencipta sekaligus 
pemiliknya Mark Zuckerberg. Mahasiswa 
Harvard University yang barn bcrusia 24 
tahun itu pun berstatus sebagai miliuner 
termuda di dunia dengan nilai kekayaan 
mencapai USD 15 miliar. Padahal, ketika 
memulai proyek facebook, modal yang 
diinvestasikan hanya USD1.000. Awalnya 
facebook hanya diperuntukkan untuk 
mahasiswa Harvard untuk mcmperluas 
jaringan pertcmanan. Perkembangan 
facebook begitu pesat, sehingga setelah 
seminggu diluncurkan sudah berhasil 
menggandeng sckitar 4.000 anggota. 
Dalam waktu dua minggu setelah di
luncurkan, separuh dari semua mahasiswa 
Harvard telah mendaftar dan memiliki 
akun di facebook. Tak hanya itu, bcbcrapa 
kampus lain di sekitar Harvard pun 
meminta untuk dimasukkan dalam jaringan 
facebook. Dalam waktu 4 bulan semenjak 
diluncurkan, facebook telah mcmiliki 30 
kampus dalam jaringannya. Tepat pada 28 
Mei 2004, jumlah anggota facebook kian 
menggelembung menjadi 200.000 anggota. 
Pada Desember 2004 facebook berhasil 
mcncatatkan rekor barn dengan mem
punyai 1 juta pengguna (Zainurie, 2009). 

Pada September 2005 facebook tidak 
lagi membatasi jaringannya hanya untuk 
mahasiswa, face book pun mcmbuka 
jaringannya untuk para siswa SMU. 
Beberapa waktu kemudian facebook juga 
membuka jaringannya untuk para pekerja 
kantoran. Dan akhirnya pada September 
2006 facebook membuka pendaftaran 
untuk siapa saja yang memiliki alamat 
e-mail. Tidak ada situs jejaring sosial lain 
yang mampu menandingi daya tarik 
facebook terhadap penggunanya. Pada 
tahun 2007, terdapat penambahan 200 ribu 
account baru perharinya Lebih dari 25 juta 
user aktif menggunakan facebook setiap 
harinya. Rata-rata user menghabiskan 
waktu sekitar 19 menit perhari untuk 
melakukan berbagai aktititas difacebook. 
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Akhirnya, Zuckerberg yang awalnya 
membuat program facebook dari asrama 
kampus bersama dua rekan satu kamar 
Eduardo Saverin dan Dustin Moskovits, 
memutuskan pindah ke Palo Alto, 
California, yang dikenal. sebagai Silicon 
Valley. Oi sini facebook menyejajarkan 
diri dengan perusahaan papan atas, seperti 
Google, Oracle, dan Microsoft yang 
dimotori seniornya BiJl Gates. Dengan 
menambah modal menjadi USO 20.000, 
Zuckerberg mulai kebanjiran investasi dari 
berbagai pihak yang jumJahnya mencapai 
US012,7 juta pada 2005. Sejak itu, dalam 
setahun jacebook meraih pendapatan 
sekitar USOl50 juta per tahun. Dia pun 
akhirnya menggandeng Microsoft untuk 
berinvestasi senilai USD240 juta dan 
jacebook kini asetnya menjadi USD15 
miliar (Hendroyono, 2009). 

Facebook dan Manfaat Ekonomis 

Apabila ada pertanyaan bagaimana 
menyelesaikan sebuah masalah sosial ke 
ekonomi, maka kemungkinan besar akan 
ada anjuran untuk menggunakan 
mekanisme pasar: sebarkan informasi 
secara merata, biarkan setiap orang 
bertindak bebas dan lalu lihat bagaimana 
kompetisi bebas akan menghasilkan solusi 
yang optimal. dan efisien. Untuk banyak 
hal, solusi dengan mekanisme pasar ini 
berjalan baik. Contohnya adalah internet. 
Internet memungkinkan pemerataan 
informasi sehingga memudahkan orang 
untuk menimbang untung rugi sebelum 
mengambil keputusan. Misalnya adalah 
situs pelelangan eBay yang bisa dijadikan 
contoh kl.asik dimana pembebasan 
informasi mc1alui internet bisa membuat 
transaksi ekonomi menjadi lebih efisien. 
Seseorang yang sudah bosan dengan 
tasnya, misalnya, tidak perlu mem
buangnya tapi bisa dijual ke orang lain 
yang menawarkan harga tertinggi melalui 
situs eBay. Solusi yang dicapai membuat 
kedua pihak senang, tas berpindah tangan 
dari orang yang tidak menginginkannya ke 
orang yang menginginkannya dengan 

harga sesuai. Disini, ide dasarnya adiilah 
lnternet membuka kesempatan untuk 
menemukan barang yang kita inginkan 
dengan harga yang disepakati kedua pihak. 

Selanjutnya., ide ini dicoba diterapkan 
ke jejaring pertemanan (social network); 
sehingga menjamurlah situs-situs seperti 
facebook, myspace dsb. Kita hidup di 
dunia yang sangat rumit sehingga wajar 
jika menghadapi masalah kita berpaling ke 
ternan-ternan, keluarga dan orang lain 
disekitar kita. Ketika akan membeli 
handphone, misalnya, kita meminta 

. pendapat ternan; atau bisa juga secara 
sembunyi-sembunyi memperhatikan hand
phone apa yang banyak dipakai ternan 
sekitar. Pacar, istri, atau suami sering kita 
peroleh karena dikenalkan oleh ternan. 
Ketika mencari pekeIjaan atau pegawai, 
kita sering memanfaatkan ternan, sanak
saudara, atau kenalan lain. Artinya, banyak 
masalah yang solusinya ditemukan'setelah 
kita menemukan orang yang tepat di 
jejaring sosial kita. Meskipun kita sadar 
jejaring sosial yang kita miliki penting, 
sulit bagi kita untuk mengetahui dengan 
pasti siapa-siapa saja yang ada di jejaring 
kita ini. Malah kenyataannya, sering kita 
tidak tahu secara komplit siapa saja ternan 
kita, apalagi temannya teman, atau bahkan 
temannya temannya teman kita. Karena itu 
keberadaan situs social networking 
memberikan kita cara untuk memetakan 
jejaring sosial kita ini. Perkiraannya, situs 
social networking Ini menjadi jembatan 
dimana anggotanya dapat melihat orang
orang dua langkah dari dirinya (temannya 
ternan) dan meminta temannya untuk 
memperkenalkan ke orang yang dituju. 
Tentunya kita bisa saja minta kenalan 
secara langsung tanpa perantara, tapi justru 
kelebihan social networking adalah adanya 
perantara yang dapat mempermudah proses 
perkenalan. ladi situs social nerworking ini 
diharapkan berfungsi mirip eBay dimana 
tirai penghalang infonnasi diangkat 
sehingga kita bisa mernilih perantara yang 
dapat menghubungkan kita dengan. 
seseorang yang kita perlukan secara 
efisien. ladi situs social networking lebih 
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cocok dikategorikan sebagai hiburan; 
belum merniliki utilitas yang berarti seeara 
ekonomis bagi penggunanya (Roby, 2009). 
Mungkin karenanya· model bisnis situs 
jejaring sosial ini masih mengandalkan 
pendapatan dari iklan; karena manfaatnya 
belum eukup besar sehingga orang mau 
membayar untuk menjadi anggota. Karena 
itu belum ada model bisnis yang eocok 
untuk situs jejaring sosial. Inovasi yang 
ditunggu-tunggu adalah bagaimana 
menyusun struktur insentif yang dapat 
menjalar di jejaring sosial. Sehingga orang 
dapat memberikan insentif yang tepat yang 
menyebabkan informasi dan sumber daya 
(resources) dapat mengalir lebih efisien di 
jejaring sosial. Jika ini ditemukan maka 
situs-situs seperti facebook berubah atau 
digantikan dari situs nongkrong ke situs 
jejaring sosial sejati dimana orang 
dibantu teknologi - dapat membuat modal 
sosial bekerja sesuai yang diinginkannya. 
Usaha ke arah ini sudah dimulai, tapi 
masih berkutat di lingkungan akademis 
dan belum ditemukan cara implementasi 
praktis yang efektif dan efisien. Jika 
berhasil, mungkin saja kisah sukses 
Google terulang: dimana sains, teknologi, 
dan eksekusi lapangan bersinergi 
mcnghasilkan inovasi yang mcningkatkan 
kualitas hidup banyak orang dan bisnis 
yang kuat. 

Meskipun begitu, secara individu, 
apabila jaringan kita sangat luas dan kita 
punya ternan yang cukup banyak di 
facebook (satu akun jacebook bisa 
mempunyai maksimal 5000 ternan), 
beriklan secara terselubung di facebook 
bisa sangat menguntungkan, tingga I 
posting barang yang ingin kita j ual dan 
menuliskannya di What's on your mind, 
maka "iklan" kita tadi akan sampai ke 
semua ternan yang ada di akun kita. Salah 
satu eontohnya adalah ternan saya sendiri, 
pada saat karni ke Amerika Serikat 
beberapa saat lalu, kami menemukan 
beberapa barang elektronik yang harganya 
berbeda cukup besar dengan barang yang 
sarna di Indonesia misalnya laptop dan 
iPhone (becla harga sekitar USD200 untuk 

laptop dan US0300 untuk iPhone). Ternan 
saya memposting di facebooknya untuk 
rnenawarkan barang-barang tersebut dan 
mengambil keuntungan sekitar USO 100 
untuk laptop dan US0200 untuk iPhone 
dan dia kebanjiran pesanan dari teman
temannya. Pulang dari Arnerika, ia meraup 
keuntungan sekitar USD700. Cara beriklan 
terselubung ini lebih rnurah daripada harus 
rnengirirn SMS ke seluruh ternan, atau 
rnenelepon, dan bisa meraih lebih banyak 
orang tergantung seberapa banyak ternan 
kita di facebook, bisa dikatakan eara ini 
mengurangi biaya transaksi sehingga 
meningkatkan keuntungan. 

Facebook sebagai ajang berbisnis juga 
tetjadi di group facebook "Jamaah 
Facebookiyah". Oisana seorang anggota 
rnenawarkan kepada anggota lainnya untuk 
memiliki seragam Jamaah Facebookiyah 
dan tcmyata ada banyak sckali anggota 
yang merespon dan membeli scragam ini. 
Dan masih banyak lagi kisah-kisah bisnis 
yang cukup menguntungkan dengan media 
fecebook 

Untuk bisnis-bisnis yang baru 
berkembang dan membutuhkan media 
beriklan yang murah dan mempercepat 
jalannya infonnasi, facebook bisa jadi 
pilihan karena jumlah pengakscs situs ini 
begitu banyak dan mendunia. Berbeda 
apabila kita beriklan melalui 
iklanbaris.com, kapanlagi.com, atau situs
situs periklanan lainnya, sclain 
jangkauannya tidak seluas facehook, ada 
jangka waktu kadaluarsa untuk iklan, harus 
agak repot mendaftar dan kurangnya rasa 
trust baik dari konsumen ataupun produsen 
karena tidak ada jejaring yang meng
hubungkan mereka terutama secarapribadi 
seperti di facebook. 

Facebook dan Manfaat Politis 

Maraknya fenomena trend politik 
dengan menggunakan media jacebook 
memang tidak terlepas dari fen omena 
kemenangan Barrack Obama pada Pemilu 
Amerika Serikat, berbagai cerita dramatis 
melingkari kisah kcmenangan presiden 
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--	 berkulit hitam pertama di AS tersebut, DKI Oapil Jakarta Selatan, Wanda 
salah satunya soal keberhasilan Obama 
menjaring pemilih pemula dan pemilih 
yang masih ragu-ragu. "Oi facebook, 
Obama memiliki 300.000 ternan yang 
terhubung langsung. Sementara Hillary 
hanya memiliki 30.000 ternan," ujar pakar 
komunikasi Emerson College's 
Department of Communication Studies di 
Boston, AS, Prof Dr J Gregory Payne, 
dalam diskusi Guyon Politik Kosong
kosong di Kafe Phoenam, Makassar, awal 
Desember 2008, sebagaimana dikutip dari 
Tempo. Meskipun facebook bukan satu
satunya alat kemenangan bagi Obama, 
namun tak dapat dipungkin itu menjadikan 
tren yang disinyalir kemudian menular 
kepada trend berpol itik di Indonesia. 
Namun apakah hal tersebut secara nyata 
mempengaruhi kegemaran para politisi 
maupun simpatisan politik untuk ikut serta 
menggunakan facebook bagi kepentingan 
politiknya? Berikut kutipan-kutipan yang 
berhasil dikumpulkan tim beritabaru.com 
dari beberapa politisi dan simpatisan 
terhadap masalah tersebut; 

1.	 "Kalau di Amerika cara itu efektif, 
sebagaimana dibuktikan Obama. 
melalui facebook, mailing list, blog. 
berkampanye lewat internet itu kan 
istilahnya melalui new media, kalau 
traditional media 1tu tv, radio, media 
cetak, kalau untuk Indonesia, dilihat 
dulu berapa orang yang akan 
teIjangkau oleh caleg melalui 
facebook," (pakar Komunikasi Politik, 
Effendy Ghazali) 

2.	 "Tidak juga karena Obama, kita tidak 
usah terlalu muluklah bereferensi ke 
presiden negara besar. Kita memang 
sepanjang media itu dibenarkan oleh 
aturan dan juga itu menjadi tolak ukur 
kita untuk melakukan kontak dengan 
masyarakat ya kita gunakan." (Caleg 
PDIP, dapil OKI Jakarta III, Effendi 
Simbolon) 

3.	 "Kisah suksesnya Barrack Obama 
melalui facebook harus menjadi salah 
satu referensi." (Caleg PAN DPRD 
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Hamidah) 
4.	 "Situs jejaring sosial yang kemudian 

oleh Obama juga digunakan untuk 
berkampanye dan di Amerika sudah 
tcrbukti efektif, saya termasuk yg 
mendapatkan ilham juga dari Obama ." 
(Caleg Partai Demokrat, OPRD DKI 
Dapil Jakarta Selatan, Akmal By) 

5.	 "Tentu saja kesuksesan Obama di 
Amerika dalam menggunakan 
facebook dan berbagai media barn 
menginspirasikan kami untuk 
mengikuti. Apalagi, facebook menjadi 
sebuah trend yang sedang sangat 
booming di Indonesia. Saat wawancara 
ini, sudah ada ] juta pengguna 
facebook di Indonesia! Walaupun tidak 
sampai 25% populasi memiliki 
facebook (seperti di Amerika), kami 
tetap go ahead dan senus menggarap 
new media sebagai medium 
sosialisasi." (Pelopor facebook 
dukungan untuk Prabowo Subianto, 
Dirgayuza Setiawan.) 

6.	 "Indonesia ini kan terkenal latah, tetapi 
selain itu juga kita harus jeli 
melihatnya sejauh mana perbedaan 
antara dunia maya dengan dunia nyata, 
kita juga harus melihat kinerjanya di 
dunia nyata, Obama itu kan seperti itu, 
kineIjanya sarna antara dunia maya 
dengan dunia nyata, facebook atau 
yang lainnya hanya semata-mata tools 
saja, namun ke depannya bagaimana 
mereka bisa memanfaatkan tools-tools 
yang ada dengan kinerja mereka" 
(Admin www.kampanyeonline.com. 
Ibrahim Haris.) 

7.	 "Terpengaruh secara langsung tidak, 
facebook telah menjadi tren dunia, 
sehingga apa yang saya lakukan adalah 
karena mengikuti Trend Dunia bukan 
semata - mata terpengaruh tren Obama 
saja." (Pelopor facebook dukungan 
untuk Sultan HB X, Jun Prasetyo) 

Salah satu faktor penentu kemenangan 
Barack Obama dalam pemilihan presiden 
di Amerika Serikat, awal November lalu, 



a	 adalah berhasil menggaet pendukung di 
dunia maya. Selain membuat situs 
barackobama.com, ia juga mendekatkann 
diri dengan pendukungnya melalui banyak k 
situs, termasuk situs jejaring sosial, salah h 
satunya facebook. Berkaca kepadag 
pengalaman pemilihan presiden AS" 
tersebut, media alternatif seperti situsJ 
pribadi, portal video You Tube, portal 
jaringan facebook, atau pesan layanan 
singkat memang sangat memengaruhi 
pencitraan kandidat. "Kelompok yang 
paling terpengaruh dengan media alternatif 
itu adalah pemiJih pemula yang relatif 
merupakan swingvoters," ujar pakar 
komunikasi Emerson College's 
Department of Communication Studies di 
Boston, AS, Prof Dr J Gregory Payne, 

:I dalam diskusi Guyon Politik Kosong

11 kosong di Kafe Phoenam, Makassar, awal 
Desember lalu. p 

Menghadapi Pemilu 2009, para bakal n 
calon presiden di Indonesia juga tidak mau k 
ketinggalan. Mereka semua memanfaatkan 
facebook. Bagi pengguna facebook, coba 

11 saja ketik nama bakal capres yang 

.I sekarang ini banyak bermunculan di 
media, pasti nama mereka dapatn 

I,	 
ditemukan. Tentu saja, jangan bayangkan 
para kandidat capres itu bakal bersusahIi 

I,	 
payah memutakhirkan data, mengisi wall 
atau menjawab berbagai pesan dad kita.a 

Ll 
Pastilah para kandidat capres memiliki tim 

S 
facebook yang kerjanya khusus mengelola 
situs tersebut. Anggota DPR pun banyak a 

s	 yang memiliki akun di facebook. Bahkan, 
ada beberapa anggota legislatif yang setiap " 

I,	 
saat memutakhirkan informasi difacebook, 
seolah-olah hal itu menjadi pekerjaan 
utamanya. ., 

l, 
Jusuf Kalla, sebagai bakal calon 

presiden tertua, juga tidak mau ketinggalan h 
membuat facebook. Facebook juga dilirikn 
mantan Presiden Megawati Soekarnoputri a 
yang kembali mencalonkan diri maupunn 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
yang akan mempertahankan kursinya. 
Politisi yang lain pun tak mau ketinggalan n 
kereta. Sebut saja Wiranto, Amien Rais,n 
Sutiyoso, Sultan Hamengku Buwono X,

I, 
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Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, 
dan Fadjroel Rachman. 

Pengguna internet di AS memang 
belum bisa dibandingkan dengan pengguna 
internet di Indonesia. Berdasarkan data di 
situs internetworldstats.com, pengguna 
internet di AS pada tahun 2008 adalah 
220.141.969 orang dari 303.834.646 
penduduk' atau 72,5 persen. Sedangkan 
pengguna internet di Indonesia, dari total 
penduduk 237.512.355 jiwa, hanya 10,5 
persennya. Namun, jumlah itu pun tidak 
bisa dikatakan sedikit, yaitu 25 juta orang. 

Payne mengingat bagaimana pada 
awal kemunculannya Obama tidak 
diperhitungkan dalam kancah persaingan 
pemilihan presiden AS." Kalau Anda 
bertanya kepada saya pada tahun lalu, 
siapa yang akan memenangi pemilihan 
presiden AS, jawaban saya pasti Hillary 
Clinton. Namun, Barack Obama yang 
mampu memobilisasi dukungan jumalis, 
menggunakan media altematif secara 
cemerlang, mampu membalik keadaan itu 
dan sckarang terpilih menjadi presiden," 
katanya. Payne mengakui, media altematif 
berbasis internet belum tentu berhasil di 
Indonesia karena sebagian besar rakyat 
Indonesia belum melck internet. 

Facebook dan Modal Sosial 

Coleman menyebut setidaknya 
terdapat tiga (3) bentuk dari modal sosial. 
Pcrtama, struktur kewajiban (obligations), 
ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam 
konteks 101, bentuk modal sosial 
tergantung dari dua elemen kunci: 
kepercayaan dari lingkungan sosial dan 
pertuasan aktual dari kewajiban yang 
sudah dipenuhi (obligation held). Dari 
perspektif ini, individu yang bermukim 
dalam struktur sosiaI dengan saling 
kepercayaan tinggi memiliki modal sosial 
yang Iebih baik daripada situasi 
sebaliknya. Keberadaan facebook sebagai 
situs jejaring sosial mampu meningkatkan 
kepercayaan ini. Contohnya seperti kasus 
kemenangan Obama diatas. Dengan 
facebook, ia mampu meningkatkan 
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kepercayaan masyarakatnya karena disana -- mereka dapat langsung mengakses 
program-program Obama dan menjadi 
'ternan' Obama. Atau kasus terbaru,yaitu 
penahanan Prita Mulyasari yang dituduh 
mencemarkan nama baik RS Omni 
International, ternyata menimbulkan 
banyak simpati pengguna facebook yang 
percaya bahwa dia tidak bersalah dan 
akhirnya banyak gerakan-gerakan 
mendukung Prita dijacebook dan kasus ini 
ter blow up sehingga menimbulkan 
kepedulian pemerintah dan pihak berwajib 
yang akhirnya mengijinkan Prita menjadi 
tahanan kota. 

Kedua, jaringan infonnasi 
(information channels). lnformasi 
sangatlah penting sebagai basis tindakan. 
Tetapi harns disadari bahwa intormasi itu 
mahal, tidak gratis. Pada level yang paling 
minimum, di mana ini perlu mendapatkan 
perhatian, informasi selalu terbatas. Tentu 
saja, individu yang memiliki jaringan lebih 
luas akan lebih mudah (dan murah) untuk 
memperoleh infonnasi, sehingga bisa 
dikatakan modal sosialnya tinggi; 
demikian pula sebaliknya. Dengan akun 
facebook yang bisa menarnpung sampai 
5000 ternan, kita bisa memperluas jaringan 
kita dengan ternan-ternan lama atau teman
ternan saat ini dan bahkan berkenalan 
dengan ternan-ternan baru 'melalui' teman
ternan di akun kita. 

Ketiga, norma dan sanksi yang efektif 
(norms and effective sanctions). Norma 
dalam sebuah komunitas yang mendukung 
individu untuk memperoleh prestasi 
(achievement) tentu saja bisa digolongkan 
sebagai bentuk modal sosial yang sangat 
penting. Berbagai konsepsi tentang human 
relationship yang mempengaruhi 
perekonomian dan perkembangan sosial 
pun telah banyak dieksplorasi. Social 
networks adalah suatu asset produktif, 
yang bisa membuat physical input atau 
skill menjadi lebih berdaya guna. Suatu 
pemahaman yang diyakini di sini adalah 
bahwa social network dipandang mampu 
menurunkan biaya informasi. Dalam 
facebook juga masih ada norma-norma, 
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dimana sangat jarang sekali terjadi posting 
hal-hal yang tidal< senonoh atau tidak 
lazim seperti pada situs-situs lain karena 
apabila seseorang melakukan hal ini, maka 
tidak ada yang akan berteman dengannya 
(dihapus status pertemanannya) atau dapat 
dilaporkan pada operator sehingga 
akunnya bisa diblokir. Jadi untuk bisa tetap 
bergabung pada suatu komunitas, maka 
seseorang harus mematuhi aturan 
komunitas tersebut. 

Modal sosial mengacu pada kualitas 
hubungan antar manusia dalam suatu 
kelompok sosial yang mampu membuat 
anggota kelompok untuk saling 
berkerjasama dalam mencapai keuntungan 
bcrsarna. Secara lebih formal, Putnam 
mendefinisikan modal sosial sebagai 
jejaring (networks), norma (norms) dan 
kepercayaan social (social trust) yang 
mcmfasilitasi kerjasama dan koordinasi 
untuk mencapai manfaat bersama 
(Krishna, 2003:67). 

Dalam hal ml, melihat dari contoh
contoh diatas, kita bisa .melihat bahwa 
Jacehook juga bisa memperkuat modal 
sosial terutama di lingkungan masyarakat 
modern yang sernakin kesulitan mencari 
waktu untuk bertatap muka dan 
bersilaturahmi. Padahal untuk mencapai 
manfaat bersama atau meningkatkan 
kesuksesan individu, jejaring sosial sangat 
diperlukan. Aphorisme yang menyatakan 
"It's Not What You Know, It·s Who You 
Know That Matters" (Fine dan Lapavitsas, 
2004: 17) terkadang bisa jadi sangat tepat. 
Melalui Jacebook, kita mungkin bisa 
mcngontak ternan-ternan lama yang 
akhirnya membawa proyek baru untuk 
kita. Ketika kita berada di luar negeri pun, 
melalui' facebook, kita tidak akan 
kehilangan kontak dengan keluarga dan 
ternan di tanah air, mereka bisa langsung 
melihat foto-foto kita secara langsung 
setiap hari dan karena facebook juga 
menyediakan mekanisrne chatting, kita 
juga bisa langsung berkomunikasi dan 
terutarna tidak akan kehilangan informasi 
tentang pekerjaan di kantor dan cara 
komunikasi melaluifacehook bisa jadi jauh 
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lebih murah dan menJarmg lebih banyak 
teman. Secara politis, melihat kesuksesan 
Obama dan kampanyenya melalui 
facebook, dan secara ekonomis, dengan 
beriklan melalui facebook, sangat 
membantu meningkatkan keuntungan dan 
manfaat bersama bagi penggunafacebook. 

Facebook juga bisa digunakan sebagai 
wadah diskusi. Dengan cukup menulis 
pertanyaan atau pemyataan di dinding 
(wall) facebook, kita saling berdiskusi 
antar ternan. Di group facebook, kita bisa 
berdiskusi jauh lebih spesifik misalnya 
group facebook kepenulisan, group 
facebook pecinta tafsir dan hadits dan 
masih banyak group lainnya yang apabila 
dimanfaatkan akan sangat menambah 
wawasan kita. 

Kontroversi Keberadaan Facehook 

Menilik kesuksesannya, bukan berarti 
facebook tidak memiliki kelemahan, atau 
menimbulkan kontroversi. Yang pertama, 
seringkali facebook membuat orang 
kecanduan, terutama bagi pekerja-pekerja 
kantor di kota-kota besar. Berinteraksi 
melalui facebook membuat mereka lebih 
menikmati pertemanan lewat dunia maya 
dan terkadang bahkan lupa dengan dunia 
nyata atau lingkungan sekitarnya dan ini 
bukannya meningkatkan modal sosial 
tetapi malah menurunkan modal sosial. 
Belum lagi kebiasaan ber-facebook di 
kantor bisa menurunkan produktivitas dan 
karena itulah banyak kantor-kantor yang 
memblokir facebook pada jam·jam kerja. 
Bahkan di sebagian universitas, hal ini 
juga dilakukan untuk mengurangi 
kecanduan facebook pada dosen dan 
mahasiswa 

Penyimpangan pemanfaatan jacebook 
juga bisa teIjadi ketikafacebook digunakan 
untuk menyebarkan fitnah, gosip dan 
mendukung hal:-haJ yang vulgar. 
Terkadang situs pertemanan ml juga 
memicu terjadinya perselingkuhan melalui 
dunia maya. Dan ini cukup banyak terjadi, 
sehingga akhirnya Forum Musyawarah 
Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur 
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mengharamkan Fecebook untuk gosip
PDKT (Jawa Pos, 23 Mei 2009). Hal ini 
memunculkan banyak komentar 
pengguna facebook. 

dari 

KESIMPULAN 

Selarna pemanfaatan facebook tetap 
pada koridomya yaitu mengembangkan 
dan mempertahankan pertemanan dan 
relasi bisnis, makafacebook bisa dijadikan 
sarana penguatan modal sosial karena bisa 
meningkatkan networking, trust, dan 
norms. Dengan modal sosial yang menguat 
terutama di era globalisasi dimana kita bisa 
mengembangkan jaringan seluas-luasnya 
dan menerima informasi dengan cepat dan 
tepat, maka ini akan sangat 
menguntungkan dan banyak manfaat 
bersama yang bisa diperoleh. Tentu saja 
pertemanan di dunia maya juga tidak bisa 
menggantikan pertemanan secara nyata, ini 
hanya sebagai sarana saja untuk menjalin 
silaturahmi apabila tinggal dalam tempat 
yang berjauhan,. Apabila memungkinkan 
untuk bertemu, tatap muka dan bisnis 
secara langsung akan lebih baik. facebook 
hanyalah salah satu media bantu agar 
modal sosial terutama di masyarakat 
perkotaan tidak semakin menyusut atau 
bahkan hilang 
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