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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi membawa banyak dampak bagi kehidupan 

manusia di berbagai sektor, salah satunya adalah di sektor media. Penyampaian 

dan pertukaran informasi dihadirkan melalui teknologi. Kehadiran teknologi 

sangat memungkinkan terciptanya media baru yang memberikan cara berbeda 

bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, berinteraksi, 

mempelajari dunia baru dan membentuk identitas (Gamble, 2005: 65). Kondisi 

tersebut memunculkan sebuah istilah bernama cyberspace, yaitu sebuah dunia 

yang terhubung melalui jaringan internet dan perangkat komputer.  

Internet menjadi salah satu dari sekian media yang dipakai untuk 

menyampaikan informasi. Sebuah lembaga survei independen di Singapura 

merilis hasil survei mereka dalam website wearesocial.sg yang menyebutkan jika 

per Januari 2016  pengguna internet aktif di Indonesia sebanyak 88 juta jiwa dari 

total 259 juta penduduk.1 Masih berdasarkan hasil riset tersebut, sebagian besar di 

antaranya adalah pengguna media sosial yang aktif dan mengakses akun mereka 

menggunakan telepon genggam. Hal ini menjadi wajar jika melihat data yang 

menyebutkan jika 85% dari total populasi orang dewasa di Indonesia memiliki 

telepon seluler yang bisa digunakan untuk mengakses Internet.2 Fakta tersebut 

menunjukkan jika berkomunikasi melalui media sudah menjadi tren dalam 

masyarakat Indonesia.  

Kehadiran media sosial di internet tidak lepas dari peran computer mediated 

communication atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer. A.F Wood dan 

M.J Smith (2005:4) menyebutkan jika CMC adalah segala bentuk komunikasi 

antar individu, individu dengan kelompok yang saling berinteraksi menggunakan 

media komputer dalam suatu jaringan internet. 

 

_________________________ 
1 http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016, diakses pada 17 Juli 2016 
2 http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016, diakses pada 17 Juli 2016 
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Media sosial adalah salah satu bentuk dari CMC yang disediakan di internet. 

Fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial dapat dimanfaatkan untuk 

berinteraksi dengan orang lain selama mereka terhubung dengan koneksi internet. 

Hal tersebut memungkinkan penggunanya untuk bisa saling berbagi pesan dalam 

bentuk teks, gambar, audio dan video.  

 

Gambar 1 

Sepuluh Media Sosial Terpopuler di Indonesia per Januari 2016 

 
Sumber: http://wearesocial.com/sg 

 

Data di atas merupakan data yang dirilis oleh sebuah lembaga survei 

independen dari Singapura, We Are Social, dalam situs mereka. Berdasarkan data 

tersebut, ada 10 media sosial paling poputer di Indonesia. Urutan pertama 

ditempati oleh BBM, disusul Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Google+, 

Line, Twitter, Instagram, WeChat dan Pinterest. Dari 10 media sosial tersebut, 

hanya 2 yang merupakan media sosial khusus untuk berbagi gambar yaitu 

Instagram yang ada diurutan 7 dan Pinterest di urutan 10. Dari data tersebut, 

popularitas Instagram jelas lebih unggul dibanding dengan pesaingnya yaitu 

Pinterest.  
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Popularitas Instagram terus naik di Indonesia, bedahtekno.com melansir 

hasil survei mereka yang menyebutkan jika Instagram masih menjadi aplikasi 

yang berada di urutan teratas di Google Play (layanan internet penyedia berbagai 

aplikasi media sosial yang bisa diunduh)3. Keunikan fitur berbagi gambar yang 

dimiliki Instagram menjadikan aplikasi ini sangat mudah dioperasikan oleh siapa 

saja. Media sosial ini diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua 

sarjana dari Stanford University di Amerika Serikat. Mereka berdua meluncurkan 

Instagram pada bulan Oktober 2010. Layanan Instagram yang tadinya masih 

berupa aplikasi smartphone ini mendapatkan popularitas yang tinggi dalam waktu 

cepat.4 

Gambar 2 

Tampilan Instagram 

 

Sumber: http://instagram.com/ 

_____________ 
3 http://www.bedahtekno.com/games-apps/popularitas-vine-semakin-melejit, diakses pada 19 Juli 2016 
4 https://id.techinasia.com/talk, diakses pada 16 Juli 2016 
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Aplikasi yang khusus digunakan untuk berbagi gambar dan video ini tidak 

hanya dimanfaatkan oleh penggunanya yang biasanya merupakan perseorangan 

tetapi juga dimanfaatkan oleh kelompok untuk menyampaikan ide atau gagasan 

mereka kepada masyarakat. Salah satu komunitas yang memanfaatkan aplikasi ini 

adalah komunitas Ketimbang Ngemis yang menggunakan akun 

@ketimbang.ngemis. Komunitas ini merupakan komunitas virtual atau komunitas 

yang berbasis dunia maya yaitu media sosial Instagram. Komunitas Ketimbang 

Ngemis memilih menyampaikan ide mereka mengenai ajakan kepada masyarakat 

untuk memerangi kegiatan mengemis melalui Instagram.  

Gambar 3 

Tampilan Akun @ketimbang.ngemis di Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang-ngemis/ 
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Berangkat dari keprihatinan mengenai fenomena sosial mengemis, akun ini 

ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergerak mengatasi masalah 

tersebut. Bergerak dalam arti yang sebenarnya yaitu melakukan aksi nyata dan 

tidak berhenti pada aksi sosial di dunia maya saja karena mengemis sudah 

menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Populasi gelandangan, pengemis 

dan pemulung secara nasional terlihat naik turun menurut Pusat data dan 

Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial lima tahun terakhir tahun 2007 

berjumlah 61.090 dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 ada kenaikan 17%.5 

Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di 

Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang, 11,22 persen dari jumlah 

penduduk Indonesia.6 

  

Gambar 4 

Beberapa gerakan sosial yang dipublikaskan dan diunggah ulang 

(repost) oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo  
 

 

Sumber: http://instagram.com 
_________________________ 
5 https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1496, diakses pada 19 Juli 2016 
6 http://www.rri.co.id/post/berita/90709/nasional/jumlah_pengemis_dan_gelandangan_di_indonesia_masih_tinggi.html,  

http://www.tribunnews.com/tag/badan-pusat-statistik/
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Pada awalnya, akun ini hanya terdiri dari satu akun saja, tetapi akun yang 

dibuat sejak tahun 2011 ini sekarang telah memiliki 47 cabang di seluruh 

Indonesia. Dimana masing-masing kota diwakili oleh satu akun. Artinya, ada 47 

kota di Indonesia yang melakukan hal yang sama. Meskipun semuanya 

merupakan akun di dunia maya, tetapi aksi yang mereka lakukan berupa gerakan 

sosial di dunia nyata. Tidak hanya itu, komunitas ini juga memiliki beberapa akun 

di media sosial lain untuk membentuk dan menjalankan gerakan sosial mereka. 

Beberapa gerakan sosial yang telah dilakukan oleh Komunitas Ketimbang Ngemis 

di antaranya adalah dengan memberikan apresiasi berupa donasi dan bantuan lain 

kepada mereka yang memiliki banyak keterbatasan tetapi masih berusaha mencari 

nafkah dengan cara tidak mengemis.  

Upaya yang dilakukan komunitas ini mendapat banyak sambutan positif dan 

dukungan oleh masyarakat. Bentuk dukungan oleh masyarakat bisa dalam 

berbagai cara, mulai dari menyalurkan donasi, terjun langsung ke lapangan 

menjadi relawan, hingga melakukan berbagai aksi sosial. Hal inilah yang ingin 

diketahui oleh penulis yaitu bagaimana peran akun komunitas Ketimbang Ngemis 

di media sosial dalam membentuk gerakan sosial anti mengemis serta faktor apa 

saja yang menyebabkannya.  

 

1.2. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana peran akun komunitas Ketimbang Ngemis Solo di 

media sosial dalam  membentuk dan menggerakkan gerakan sosial 

anti mengemis?  

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial sosial 

anti mengemis di media sosial? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan peran akun komunitas Ketimbang Ngemis Solo di 

media sosial dalam membentuk dan menggerakkan gerakan sosial 

anti mengemis di Solo. 



7 

 

2. Menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gerakan 

sosial sosial anti mengemis di media sosial. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat ikut berperan dalam gerakan sosial 

untuk membantu mereka yang membuthkan.   

 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian 

bagi mahasiswa terutama pengguna media sosial dalam memahami berbagai 

gerakan sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui teori media baru.  

 

1.5. Batasan Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini hendak membatasi penelitian 

ini hanya dengan melihat peran semua akun komunitas Ketimbang Ngemis 

Solo di media sosial dalam  membentuk dan menggerakkan gerakan sosial 

anti mengemis, sehingga bisa diketahui akun mana yang paling berpengaruh 

dalam membentuk gerakan sosial. Berdasarkan amatan tersebut lalu peneliti 

akan melakukan analisa faktor apa saja yang mempengaruhinya. 

 

 

 


