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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Komunitas Ketimbang Ngemis Solo  

Komunitas ini adalah salah satu dari 47 cabang dari komunitas Ketimbang 

Ngemis (KN). Induk komunitas ini berada di Jakarta dan Yogyakarta. Beberapa 

kegiatan mereka mengampanyekan gerakan anti mengemis diunggah di media 

sosial mendapatkan perhatian publik dan menjadi viral, akhirnya banyak orang 

dari berbagai kota di Indonesia yang berpartisipasi dalam gerakan anti mengemis 

ini. Bentuk partisipasi pengguna Instagram pada gerakan ini ditunjukkan dalam 

berbagai cara di antaranya adalah menyalurkan donasi berupa uang dan barang, 

langsung menemui target yang fotonya diunggah di media sosial hingga 

banyaknya permintaan untuk mendirikan komunitas serupa di berbagai kota di 

Indonesia. Permintaan ijin mendirikan yang datang dari berbagai kota ini adalah 

awal mula berkembangnya komunitas Ketimbang Ngemis di Indonesia hingga 

tercipta 47 komunitas Ketimbang Ngemis di 47 kota di Indonesia. Salah satunya 

adalah Ketimbang Ngemis Solo. 

Komunitas Ketimbang Ngemis Solo (KN Solo) adalah komunitas nonprofit 

atau komunitas yang tidak berorientasi pada keuntungan. Komunitas ini 

memfokuskan kegiatannya pada fenomena sosial mengemis di Solo. Pada 

awalnya ide mendirikan komunitas Ketimbang Ngemis di Solo ini adalah hasil 

inisiatif Maria Dea Pramudita atau yang akrab disapa Dita pada Januari 2015. Ia 

berpikir di Solo masih banyak orang yang membutuhkan bantuan seperti dikota-

kota lain yang memiliki komunitas Ketimbang Ngemis. Tetapi untuk mendirikan 

komunitas KN Solo tidak bisa begitu saja tanpa persetujuan dari komunitas 

Ketimbang Ngemis pusat yang ada di Jogja. Dita pun meminta ijin kepada 

pengurus Ketimbang Ngemis pusat dan berdirilah KN Solo. Dengan cara yang 

sama pula, komunitas Ketimbang Ngemis di regional lain berdiri sehingga 

keberadaan komunitas Ketimbang Ngemis tercatat dan terpantau. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab mengatasnamakan komunitas Ketimbang Ngemis. Target KN 
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Solo pun sama yaitu mereka yang masih gigih berusaha mencari uang tetapi 

dengan cara tidak mengemis terutama lansia dan orang yang menyandang 

disabilitas. 

Dita, pendiri komunitas membuat akun bernama @ketimbang.ngemis.soloo 

di Instagram. Misi pertamanya adalah mengumpulkan orang yang akan dijadikan 

pengurus dan admin media sosial. Unggahan pertama Dita melalui akun tersebut 

berisi rekrutmen admin untuk komunitas KN Solo. Ada 44 orang yang mendaftar 

untuk menjadi admin KN Solo dan Dita melakukan seleksi pada setiap pendaftar. 

Setelah diwawancara melalui media sosial LINE, ada lima orang yang dipilih 

untuk menjadi admin KN Solo dan mereka sepakat untuk bertemu.  

 

Gambar 5 

Unggahan pertama akun @ketimbang.ngemis.solooo di Instagram 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ 
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Pada pertemuan pertama antar admin yang direkrut oleh Dita, dibahas visi 

dan misi KN Solo dan dibentuk struktur organisasi KN Solo. Tujuannya agar 

terbentuk sistem kerja yang rapi di KN Solo. Struktur organisasi KN Solo terdiri 

dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Admin Sosial Media dan Tim Survei. Dan 

pada pertemuan pertama KN Solo disepakati Dita menjadi ketua, Yogi sebagai 

sekretaris, Alfi sebagai bendahara, Ardi sebagai ketua tim survei, dan Riski 

sebagai ketua admin media sosial. Tetapi pada pertemuan kedua, salah satu 

admin tidak hardir dan dianggap tidak komitmen terhadap komunitas sehingga 

dia dikeluarkan dari struktur menjadi anggota. Dalam posisi ini, ada rangkap 

jabatan yang terjadi yaitu Yogi merangkap sebagai admin media sosial yang 

ketika itu terdiri dari Instagram dan LINE.  

 

Gambar 6 

Struktur organisasi KN Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil wawancara dengan Ketua KN Solo 
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Gambar 7 

Visi & Misi KN Solo 

 

 
 

Sumber: Arsip KN Solo 

 

Antusiasme pengguna Instagram terhadap KN Solo cukup tinggi, hal ini 

terbukti ada beberapa pendaftar yang masih ingin menjadi admin KN Solo 

meskipun rekrutmen telah ditutup. Meskipun demikian, admin tetap 

mengarahkan para pendaftar tersebut untuk masuk menjadi anggota komunitas. 

Setelah admin KN Solo terbentuk, komunitas ini kemudian melakukan promosi 
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melalui unggahan foto di Instagram. Unggahan tersebut terdiri dari foto yang 

disertai caption yang berisi ajakan untuk bergabung dengan komunitas KN Solo 

caranya adalah dengan menandai (tag) 10 orang teman di kolom komentar akun 

@ketimbang.ngemis.soloo.  

 

Gambar 8 

Promosi pertama komunitas KN Solo di Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ 

 

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh admin adalah melakukan 

rekrutmen anggota dan mengagendakan meet up (pertemuan) di sebuah kafe di 

Solo. Pada pertemuan kedua ini jumlah anggota yang mendaftar mencapai 30 

orang dan semuanya hadir. Agenda yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah 

menyamakan visi misi, menentukan target dan menjalin keakraban antar anggota. 
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Semakin bertambah hari, komunitas KN Solo memiliki lebih banyak pengikut 

baik di Instagram maupun yang bergabung menjadi anggota di LINE. Aktivitas 

komunitas KN Solo semakin banyak, tetapi pada akhir 2015, Dita, pendiri 

komunitas ini harus melanjutkan studi ke Yogyakarta dan ini membuat adanya 

perubahan struktur organisasi di komunitas. Yogi yang awalnya menjabat 

sebagai sekretaris kemudian menjadi ketua.  

Sistem keanggotaan di komunitas ini tidak memiliki aturan khusus sehingga 

siapa saja bisa bergabung menjadi anggota komunitas dan berperan aktif dalam 

setiap kegiatan. Yogi menyatakan jika sebagian besar anggota KN Solo adalah 

mahasiswa yang berdomisili di Solo meskipun bukan warga asli Solo. 

“…Hampir 90% anggota komunitas kita (komunitas KN Solo) 

merupakan mahasiswa yang berdomisili di Solo. Dan mereka juga rata-rata 

bukan warga Solo. Bahkan ada yang berasal dari luar Jawa. Seperti saya 

misalnya. Saya dari Medan tapi sekarang domisili Solo.” 

 

4.2.Akun @ketimbang.ngemis.solo di Instagram  

Seiring berjalannya waktu, jumlah anggota komunitas KN Solo pun 

bertambah. Jumlah followers atau pengikut KN Solo di akun 

@ketimbang.ngemis.soloo per September 2016 adalah 11.700 followers. 

Berdasakan keterangan ketua komunitas KN Solo, di Instagram ada dua akun 

palsu yang mengunakan nama yang mirip dengan akun resmi komunitas. Adalah 

akun dengan nama @ketimbang.ngemis.solo dan @ketimbang.ngemissolo, 

kedua akun palsu tersebut tidak diketahui siapa pembuatnya dan apa tujuannya. 

Akun dengan nama @ketimbang.ngemis.solo memiliki 62 pengikut dan telah 

mengunggah satu foto. Meskipun mengunggah foto target yang sesuai dengan 

target komunitas KN Solo, tetapi wilayah yang disebutkan tidak sesuai karena 

berada di wilayah Boyolali. Selain itu, akun ini juga tidak terdaftar sebagai salah 

satu akun resmi komunitas Ketimbang Ngemis di regional Solo sehingga tidak 

bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya.  

Sedangkan akun lain yang mirip dengan akun resmi milik komunitas KN 

Solo adalah akun dengan nama @ketimbang.ngemissolo. Akun tersebut 
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menggunakan gambar profil logo komunitas KN Solo dan memiliki 24 pengikut. 

Tetapi akun tersebut belum mengunggah satu fotopun kedalam akunnya. Sama 

seperti dengan akun @ketimbang.ngemis.solo, akun @ketimbang.ngemissolo 

juga tidak diketahui siapa pendirinya dan tidak terdaftar sebagai salah satu akun 

resmi komunitas Ketimbang Ngemis sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Oleh karena itu, komunitas KN Solo sepakat untuk menggunakan 

nama akun @ketimbang.ngemis.soloo yang memiliki huruf “o” ganda pada akhir 

nama akun.  

Gambar 9 

Akun di Instagram yang mirip dengan akun @ketimbang.ngemis.soloo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari dokumentasi Instagram  
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Sejak Januari 2015 hingga September 2016, akun ini telah mengunggah 

sebanyak 194 foto di Instagram. Foto yang diunggah melalui akun ini tidak 

semuanya berasal dari admin komunitas KN Solo karena sebagian besar 

diantaranya berasal dari hasil repost (unggah ulang) foto yang dikirim oleh 

followers akun @ketimbang.ngemis.soloo. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan penulis per 28 September 2016, dari 194 foto yang diunggah oleh akun 

@ketimbang.ngemis.soloo di Instagram, 98 diantaranya merupakan foto hasil 

repost dari followers. Sedangkan sisanya adalah foto dokumentasi kegiatan, 

repost dari komunitas Ketimbang Ngemis regional lain, pengumuman, open 

donasi untuk target dan lain-lain.  

Tidak semua foto bisa di-repost oleh admin KN Solo karena ada kriteria 

khusus yang mereka tetapkan. Yogi, ketua yang juga merangkap admin 

Instagram komunitas KN Solo menjelaskan ada beberapa kriteria bagaimana foto 

target agar bisa di-repost oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo di Instagram di 

antaranya adalah  foto yang diunggah oleh followers harus sesuai dengan 

ketentuan KN Solo (bukan pengemis, lansia, penyandang disabilitas yang 

mandiri, dan berada di wilayah Solo dan sekitarnya), dalam keterangan foto atau 

caption disertakan data lengkap target termasuk lokasi target beroperasi, foto 

yang diungah bukan merupakan foto selfie pemilik akun, dan dalam foto juga 

harus terlihat jelas sosok target dan apa yang dijajakannya.  

Jika sebuah foto yang diunggah oleh followers memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan maka admin yang bertugas mengelola media sosial Instagram milik 

komunitas akan melakuan proses penyuntingan pada keterangan foto atau 

caption. Tetapi, pada proses ini Yogi tidak melakukan proses penyuntingan 

informasi mengenai target sehingga siapapun yang membaca caption bisa 

langsung menemui target di lokasi yang disebutkan. Ketentuan-ketentuan 

tersebut sudah disepakati bersama oleh seluruh pengurus komunitas KN Solo dan 

harus dipatuhi oleh seluruh admin yang bertugas mengelola media sosial 

komunitas.  
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Gambar 10 

Contoh foto yang di unggah ulang oleh admin @ketimbang.ngemis.soloo  

di Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 

 

Seperti pada gambar 10 di atas, gambar yang di-repost oleh admin akun 

@ketimbang.ngemis.soloo telah memenuhi kriteria yaitu target merupakan 

penyandang disabilitas yang bekerja dengan cara tidak mengemis, lansia, berada 

di wilayah Solo, bukan merupakan foto selfie pemilik akun, foto yang diungah 

menampilkan kondisi target beserta dagangannya dan pada keterangan foto 

menyebutkan informasi yang jelas. Gambar 10 adalah foto yang diunggah oleh 

salah satu folowers yang mengunakan nama @epintisna di Instagram. Dalam 

caption foto tersebut disebutkan nama dan usia target yaitu Yanto, 50 tahun. 

Target berasal dari Grobogan dan saat ini menyewa kos di daerah Sragen. 

Riwayat disabilitas target juga diceritakan. Penyebabnya adalah penyakit polio 
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sehingga memaksanya untuk beraktivitas mengunakan kursi roda. Selain itu, 

dalam caption foto juga disebutkan lokasi Yanto berjualan yaitu di kawasan 

pabrik gula Colomadu. Lokasi yang masih berada di kawasan Solo karena 

berjarak 20 menit dari pusat kota Solo.  

 

Gambar 11 

Contoh foto yang di-repost oleh admin @ketimbang.ngemis.soloo  

di Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 
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Gambar 11 adalah contoh lain dari foto yang diunggah ulang oleh admin 

akun @ketimbang.ngemis.soloo. Berbeda dengan contoh sebelumnya, dalam foto 

ini disebutkan jika target bukan seorang penjaja barang dagangan karena 

profesinya sebagai pengumpul barang bekas atau rongsokan. Tetapi keduanya 

(target pada gambar 10 & gambar 11) sama-sama memiliki kriteria target 

komunitas KN Solo sehingga dua gambar tersebut di-repost oleh admin akun 

@ketimbang.ngemis.soloo. Fungsi penyutingan caption yang dilakukan oleh 

admin adalah untuk memberikan pengantar pada keterangan foto yang sudah ada 

serta memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada followers yang 

berbagi foto target komunitas KN Solo melalui Instagram. Hal ini terlihat baik 

pada gambar 10 dan gambar 11 yang akan dijelaskan pada gambar 12. 

Gambar 12  

Contoh penyuntingan keterangan foto oleh admin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari dokumentasi akun Instagram @ketimbang.ngemis.soloo 
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Untuk mengunggah ulang foto followers, admin menggunakan aplikasi 

bernama RepostApp yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk me-repost atau 

mengunggah ulang foto yang telah diunggah oleh pegguna lain di Instagram.  

Yogi mengungkapkan jika penggunaan aplikasi ini bisa memudahkan kerja 

timnya karena akun pengungah foto yang fotonya di-repost oleh admin 

@ketimbang.ngemis.soloo akan otomatis tercantum pada foto sehingga akan 

memudahkan pengguna lain yang ingin mendapat info leih lanjut dari akun 

tersebut. Pada salah satu pojok foto yang di-repost akan ada tanda berupa nama 

pemilik akun yang mengunggah foto tersebut. Dengan demikian, audiens akan 

tahu siapa pengunggah pertama foto yang di-repost oleh admin.  

Gambar 13 

Contoh penggunaan aplikasi RepostApp pada akun 

@ketimbang.ngemis.soloo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi akun Instagram @ketimbang.ngemis.soloo 
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4.3. Gerakan Sosial Anti Mengemis Komunitas Ketimbang Ngemis Solo  

di Media Sosial 

Benford dan Snow (2000: 108) menekankan tiga poin kunci dalam gerakan 

sosial. Pertama, gerakan bersifat kolektif yang didalamnya terdapat kepentingan 

dan tujuan kolektif serta tindakan kolektif untuk mewujudkannya. Dalam 

komunitas KN Solo terdapat pergerakan kolektif yang memiliki tujuan kolektif 

pula yaitu melakukan kampanye anti mengemis dan melakukan gerakan sosial 

anti mengemis dengan memberi apresiasi pada orang-orang yang memiliki 

keterbatasan tetapi masih mencari nafkah dengan cara tidak mengemis. Kedua, 

gerakan didasarkan pada kepentingan dan tujuan yang sama yaitu komunitas 

memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk bersama memerangi aksi 

mengemis. Ketiga, gerakan mencari perubahan di luar institusi yang sudah 

mapan. Komunitas KN Solo merupakan komunitas independen yang tidak berada 

di bawah naungan institusi pemerintah ataupun institusi yang sudah mapan 

seperti perusahaan. 

Gerakan sosial anti mengemis yang dilakukan oleh komunitas KN Solo lahir 

karena adanya ketimpangan atau sikap yang bertentangan dengan norma atau 

aturan tertentu dalam masyarakat. Masyarakat umum masih menganggap 

memberi uang kepada mengemis adalah bentuk belas kasih dan berbagi antar 

sesama. Padahal sebenarnya, mengemis sudah menjadi salah satu masalah sosial 

yang harus diselesaikan bersama. Komunitas KN Solo yang sejak awal didirikan 

memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat memerangi aksi mengemis 

melalui pemberian apresiasi berupa donasi atau bantuan kepada orang yang 

membutuhkan.  

Jika diklasifikasikan berdasarkan tipe gerakan sosial, maka gerakan sosial 

anti mengemis yang dilakukan oleh komunitas KN Solo termasuk sebagai 

alternative movement karena gerakan ini bertujuan mengubah sebagian perilaku 

perseorangan dalam masyarakat. Kampanye anti mengemis yang digalakkan oleh 

komunitas KN Solo di media sosial tidak hanya berlangsung di Instagram saja. 

Komunitas ini memiliki dua media sosial lain yang digunakan untuk melakukan 

kampanye dan gerakan sosial anti mengemis di Solo, yaitu LINE dan BBM. 
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Berbeda dengan Instagram, akun komunitas KN Solo yang ada di LINE dan 

BBM berupa grup yang lebih privat. Artinya tidak semua pengguna Instagram 

bisa tahu apa yang diperbincangkan oleh anggota komunitas. Perbedaan fasilitas  

pada masing-masing aplikasi adalah penyebabnya. Instagram adalah media sosial 

yang secara khusus digunakan untuk berbagi foto. Sedangkan LINE dan BBM 

adalah media sosial yang lebih dikhususkan untuk obrolan. Selain itu, LINE dan 

BBM memiliki fasilitas yang memungkinkan penggunanya membentuk sebuah 

grup, dan hal ini terjadi pada komunitas KN Solo yang membentuk grup obrolan 

di kedua media sosial tersebut. Perbedaan fasilitas yang disediakan oleh masing-

masing aplikasi di media sosial yang digunakan oleh komunitas KN Solo tidak 

menjadi penghalang, justru hal ini dijadikan kekuatan oleh komunitas. 

 

4.3.1. Gerakan Sosial Anti Mengemis Komunitas Ketimbang Ngemis 

Solo di BBM 

Jumlah anggota yang tergabung di grup BBM KN Solo sebanyak 426 

orang. Tetapi komunikasi melalui grup BBM mengalami hambatan karena 

perangkat yang digunakan oleh admin rusak sejak Mei 2016. Hingga penulis 

melakukan penelitian ini, perangkat tersebut belum berhasil diperbaiki. 

Maka seluruh komunikasi anggota dialihkan dan lebih intens di grup LINE. 

Dengan demikian, penulis tidak menggunakan data yang berasal dari media 

sosial BBM dalam penelitian ini.  

 

4.3.2. Gerakan Sosial Anti Mengemis Komunitas Ketimbang Ngemis 

Solo di LINE 

Selain BBM, media sosial yang digunakan oleh komunitas KN Solo 

adalah LINE. Meskipun komunitas ini memiliki beberapa media sosial yang 

berbeda-beda, tetapi penggunaannya tidak bisa dipisahkan karena antara 

media sosial yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Cara yang 

digunakan admin KN Solo untuk mengaitkan ketiganya adalah dengan 

mencantumkan kontak BBM dan LINE komunitas di halaman Instagram 

komunitas KN Solo. Tujuannya agar jika ada followers yang ingin 
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bergabung menjadi anggota komunitas KN Solo bisa langsung menghubungi 

kontak yang tersedia. Kontak yang dicantumkan dalam profil akun KN Solo 

di Instagram yaitu pin BBM dan ID LINE. 

Tujuan pencantuman kontak selain memudahkan siapapun yang ingin 

bergabung dengan komunitas juga mengarahkan mereka untuk menjadi 

anggota komunitas KN Solo.  

 

Gambar 14 

Kontak BBM dan LINE yang dicantumkan di akun 

@ketimbang.ngemis.soloo di Instagram 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 
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Gambar 15 

Tampilan grup LINE komunitas KN Solo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi akun LINE KN Solo  

 

Jumlah anggota aktif yang tergabung di grup LINE sebanyak 40 orang. 

Sebenarnya ada banyak anggota lain yang tergabung di grup LINE, tetapi 

admin menyeleksi ulang anggota yang tidak aktif dalam kegiatan komunitas 

untuk dikeluarkan dari grup. Maka 40 orang yang tergabung di grup LINE 

adalah anggota komunitas KN Solo yang aktif baik dalam kegiatan diskusi 

di grup maupun ketika komunitas ini melakukan kegiatan di lapangan. 

Menurut Ardi yang juga menjadi admin grup LINE, tidak semua orang yang 

menghubungi kontak LINE ingin menjadi anggota. Ada juga orang yang 
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menghubungi via LINE untuk bertanya seputar komunitas dan donasi.  

“…Tidak semua yang nge-add LINE itu aktif menjadi anggota karena 

banyak juga yang hanya bertanya mengenai komunitas dan bertanya 

bagaimana cara berdonasi.” 

Fungsi utama dibentuknya grup LINE KN Solo adalah sebagai media 

diskusi internal antar anggota komunitas. Beragam hal yang didiskusikan oleh 

komunitas ini di grup LINE, tetapi lebih sering biasanya membahas kegiatan 

yang akan dilakukan oleh komunitas. Misalnya pada gambar 15, diskusi tersebut 

terjadi ketika komunitas KN Solo akan mengadakan kegiatan bakti sosial 

bernama “One Man One Target” yaitu sebuah kegiatan bakti sosial dimana 

masing-masing anggota yang berjumlah 40 orang bertugas mencari satu target.  

Awalnya, sosialisasi program bakti sosial yang direncanakan oleh admin 

dilakukan di grup LINE sehingga bisa dibaca oleh seluruh anggota komunitas 

yang tergabung di grup. Setelah admin mengunggah aturan apa saja yang harus 

diikuti anggota, diskusi dan tanya jawab terjadi di dalam grup LINE. Setelah 

menemukan satu target yang layak diberi bantuan, anggota diharuskan 

mendokumentasikan target tersebut dan melaporkannya kepada ketua KN Solo 

melalui grup LINE. Jika admin menyetujui target tersebut, maka anggota 

diperbolehkan untuk menyalurkan bantuan. Bentuknya bisa berupa uang tunai 

atau barang-barang yang dibutuhkan target. Dana yang digunakan untuk 

membantu target tidak berasal dari dana pribadi anggota melainkan berasal dari 

komunitas, tetapi jika anggota yang bersangkutan menggunakan dana pribadinya 

untuk membantu target maka akan diganti oleh komunitas.  
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Gambar 16 

Diskusi anggota komunitas KN Solo di LINE  

Sumber: Dokumentasi admin akun LINE KN Solo 
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Gambar 16 adalah aturan yang diunggah oleh admin KN Solo dan harus 

diikuti oleh anggota komunitas. Setelah aturan disebutkan, maka terjadi diskusi 

antara anggota dengan admin di grup LINE. Semua diskusi baik tanya jawab 

maupun persetujuan target yang akan dibantu terjadi melalui media sosial yaitu 

grup LINE seperti yang terlihat di gambar 17. Dalam gambar tersebut terlihat 

cuplikan diskusi antara anggota komunitas dengan admin di dalam grup LINE. 

Anggota yang belum jelas mengenai aturan foto yang harus diunggah pada 

program bakti sosial tersebut bertanya kepada admin. Dan admin yang menjawab 

serta menjelaskan adalah Yogi yang juga menjabat sebagai ketua KN Solo.  

Gambar 17 

Diskusi anggota dengan admin di grup LINE KN Solo 

 
Sumber: Dokumentasi admin akun KN Solo 
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Gambar 18 

Diskusi anggota dengan admin di grup LINE KN Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi admin akun KN Solo 
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Gambar 18 menunjukkan diskusi yang melibatkan beberapa anggota 

komunitas di grup LINE KN Solo. Anggota dengan nama akun LINE Idha 

bertanya di grup mengenai program bakti sosial yang akan dilakukan oleh 

anggota komunitas dan dijawab oleh admin Dita. Selain itu ada juga anggota lain 

yang menggunakan nama akun Salma, tetapi ia tidak menanyakan sesuatu 

melainkan hanya mengamini apa yang sudah dijelaskan oleh admin. Sedangkan 

akun dengan nama yyk menanyakan siapa saja anggota yang sudah mendapatkan 

target dan hal tersebut dijelaskan oleh ketua komunitas. Sementara akun dengan 

nama Qomarrudin, Andini dan Anita juga ikut berpartisipasi dalam percakapan 

grup tersebut dengan mengirimkan sticker. Dalam contoh percakapan pada 

gambar 17 dan 18, terlihat bagaimana diskusi dan interaksi yang terjadi di dalam 

grup LINE KN Solo. Anggota dan admin sama-sama aktif berpartisipasi dalam 

program bakti sosial bertajuk “One Man One Target”.  

Bahkan dalam grup tersebut sengaja dibuat album yang khusus 

mendokumentasikan foto-foto target program bakti sosial bertajuk “One Man 

One Target”. Ardi, salah satu admin yang memiliki inisiatif membuat album di 

grup LINE KN Solo menyatakan jika album yang ia buat di grup diberi nama 

seperti program bakti sosial yang dijalankan komunitas untuk memudahkan 

pengarsipan dan memudahkan ketika akan memilih foto yang akan diunggah di 

Instagram.   

Telah disebutkan sebelumnya jika aturan yang disepakati oleh anggota 

komunitas sebelum menyalurkan donasi atau bantuan kepada target, anggota 

harus melaporkannya kepada ketua dan mendapt persetujuan terlebih dahulu. 

Dalam gambar 19, akun dengan nama Dyah_ melakukan percakapan pribadi 

dengan ketua komunitas KN Solo, Yogi, via LINE. Dyah_ melaporkan jika ia 

telah menemukan beberapa target beserta data dan fotonya. Dalam diskusi 

tersebut, ia bertanya kepada Yogi apakah boleh jika sebagian uang yang akan 

disalurkan kepada target dibelanjakan peralatan sekolah karena target memang 

membutuhkan peralatan tersebut dan Yogi menyetujui ide anggota tersebut. 

Dyah_ juga mencantumkan nomor rekeningnya sehingga komunitas bisa 

mengirimkan dana yang akan disalurkan kepada target.  
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Gambar 19 

Diskusi anggota dengan ketua komunitas via LINE 

 

Sumber: Dokumentasi admin akun KN Solo 

 

Lain halnya dengan anggota dengan akun LINE Nanda Rizky yang meski 

melakukan konfirmasi dan diskusi pribadi via LINE kepada ketua komunitas, ia 

terlebih dahulu memberikan donasi berupa uang tunai senilai Rp150.000 

menggunakan dana pribadinya. Maka sesuai dengan kesepakatan komunitas, 



46 

 

uang yang ia gunakan akan diganti oleh komunitas. Nanda Rizky kemudian 

mengirimkan nomor rekening bank kepada Yogi untuk kemudian ditransfer 

jumlah uang senilai yang ia donasikan kepada target. 

 

Gambar 20 

Diskusi anggota dengan ketua komunitas via LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi admin akun KN Solo 

 

4.3.3. Gerakan Sosial Anti Mengemis Komunitas Ketimbang Ngemis 

Solo di Instagram 

Admin komunitas KN Solo memanfaatkan kekhususan yang dimiliki 

oleh masing-masing media sosial untuk mengampanyekan dan membentuk 

gerakan sosial anti mengemis. Ardi, salah satu admin komunitas KN Solo 

yang juga berperan sebagai tim survei komunitas menjelaskan jika 

Instagram digunakan oleh komunitas untuk mempublikasikan kegiatan dan 

informasi yang berkaitan dengan komunitas Ketimbang Ngemis. Bentuk 

publikasi kegiatan komunitas KN Solo di Instagram berupa foto beserta 

caption yang diunggah melalui akun @ketimbang.ngemis.soloo.  
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Selain itu, Instagram juga difungsikan sebagai galeri virtual bagi 

komunitas yang bisa diakses siapa saja terutama oleh pengguna Instagram. 

Tetapi lebih dari itu, Ardi menjelaskan jika Instagram digunakan sebagai 

salah satu media yang digunakan oleh komunitas untuk melakukan 

kampanye anti mengemis. Hal ini sejalan dengan fungsi gerakan sosial 

menurut Hayens (2000: 27) yaitu memberikan kontribusi dalam 

pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi mengenai fenomena 

sosial melalui penggabungan gagasan tentang gerakan sosial dan 

menghasilkan perubahan. Kampanye anti mengemis yang dilakukan oleh 

komunitas KN Solo diharapkan bisa menghasilkan perubahan dalam 

masyarakat yaitu adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap 

mengemis dan sikap masyarakat dalam yang ambil bagian dalam kampanye 

tersebut. Maka sebagian besar foto yang diunggah oleh akun ini terdiri dari 

foto dokumentasi kegiatan, foto target yang diunggah oleh admin, foto 

followers yang di-repost oleh admin akun KN Solo, dan foto lain yang 

berkaitan dengan aktivitas komunitas memerangi aktifitas mengemis.   

Berdasarkan keterangan dari ketua dan tim survei komunitas KN Solo, 

Seluruh diskusi mengenai program bakti sosial bertajuk “One Man One 

Target” komunitas KN Solo dilakukan sepenuhnya via LINE dan 

penggantian dana pribadi oleh anggota diganti via transfer antar rekening. 

Setelah mencapai batas akhir waktu yang ditentukan untuk melakukan bakti 

sosial “One Man One Target”, admin kemudian menyeleksi beberapa foto 

yang layak untuk diunggah ke Instagram melalui akun resmi mereka, 

@ketimbang.ngemis.soloo.  

Dalam bakti sosial tersebut tidak semua foto foto dokumentasi yang 

dikirim anggota komunitas kepada admin bisa diunggah di Instagram karena 

ada beberapa foto yang kualitanya kurang baik. Selain itu, menurut admin 

jika semua foto diunggah akan mengganggu pengguna Instagram yang lain 

dan hal itu dirasa kurang bijak.  

Dari 40 target yang berhasil diperoleh anggota komunitas KN Solo, 

hanya 7 yang diunggah fotonya di Instagram. Gambar 20 adalah salah satu 
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dari 7 foto yang diunggah oleh admin KN Solo di Instagram. Gambar 

tersebut merupakan target yang diberikan donasi melalui anggota komunitas 

dengan nama akun Nanda Rizky seperti yang dijelaskan pada gambar 20.  

 

Gambar 21 

Dokumentasi kegiatan komunitas yang diunggah di Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 

 

Contoh diskusi lain yang dilakukan via media sosial LINE dan 

dipublikasikan di media sosial Instagram adalah ketika komunitas KN Solo 

akan mengadakan bakti sosial tetapi menggunakan cara open donation via 

rekening bank. Dana yang terkumpul melalui acara open donation akan 

disalurkan kepada target yang fotonya telah diunggah di Instagram melalui 

akun resmi komunitas, @ketimbang.ngemis.soloo. Rekening bank 

digunakan untuk mengumpulkan donasi bagi target KN Solo diunggah 

melalui Instagram, dan pada keterangan foto tersebut dijelaskan jika 
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siapapun boleh mengirimkan donasi berupa uang kepada target ke nomor 

rekening yang dimaksud tetapi dengan catatan donatur harus melakukan 

konfirmasi melalui contact person yang tersedia.  

 

Gambar 22 

Nomor rekening yang digunakan komunitas untuk menghimpun donasi 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 
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Beberapa orang yang pernah dijadikan target komunitas KN Solo untuk 

diberi bantuan adalah Mbah Sumiyem yang berprofesi sebagai tukang 

bersih-bersih da n Mbah Kasno yang tidak bekerja karena faktor usia. 

 

Gambar 23 

Target Mbah Sumiyem yang dibantu melalui open donation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 

 

Gambar 23 adalah foto target yang telah disurvei oleh tim survei 

komunitas KN Solo dan diunggah di Instagram. Dalam caption foto tersebut 

dijelaskan jika admin membuka donasi melalui rekening yang telah 

disebutkan sebelumnya (gambar 22). Selain itu, caption foto tersebut juga 

menyertakan informasi lengkap mengenai target yang akan dibantu. 

Menurut keterangan Yogi, ketua komunitas, tidak lama berselang sejak 

admin membuka donasi untuk target tersebut dan mengunggahnya di 
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Instagram donasi pun terkumpul dan nilainya melebihi yang dibutuhkan 

target. Dalam waktu 3 hari, dana yang terkumpul mencapai kurang lebih Rp 

1,5 juta. Donasi yang terkumpul kemudian disalurkan kepada target tetapi 

dalam bentuk barang yaitu lincak, kasur lipat, selimut dan bantal.  

Gambar 24 

Dokumentasi penyaluran donasi kepada target yang diunggah di Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 

 

Berbeda dengan Mbah Sumiyem, target KN Solo yang lain adalah 

Mbah Kasno yang merupakan lansia dan sudah tidak bekerja karena sakit. 

Dahulu, Mbah Kasno adalah seorang penjual arang keliling tetapi karena 

sakit maka ia tidak bisa melanjutkan kegiatannya mencari nafkah. 

Sementara sang istri mengalami gangguan kejiwaan. Keduanya tinggal di 

kawasan kampus UNS Solo di sebuah bangunan berukuran 3 x 3 meter. Tim 

survei KN Solo yang berkunjung ke rumah Mbah Kasno kemudian 

mendokumentasikan kondisi Mbah Kasno dan mengunggahnya di 
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Instagram. Sehari setelah foto Mbah Kasno diunggah di Instagram melalui 

akun @ketimbang.ngemis.soloo, ada seorang mahasiswa UNS yang 

menghubungi admin via personal chat. Mahasiswi yang enggan disebutkan 

namanya tersebut dalam personal chat-nya menyampaikan jika ia dan rekan-

rekannya sesama mahasiswi UNS Solo telah mengumpulkan dana dan 

meyalurkannya ke rekening komunitas KN Solo. Tidak hanya itu, mahasiswi 

tersebut juga menyampaikan jika mereka telah menyiapkan tukang untuk 

merenovasi rumah Mbah Kasno. Yogi enggan menyebutkan nominal dana 

yang didonasikan tersebut karena permintaan dari donatur. Ia juga 

menyatakan jika dana yang terkumpul untuk Mbah Kasno dibelanjakan 

untuk membeli material, perabot rumah tangga, sembako dan sisanya 

diberikan berupa uang tunai.  

Gambar 25 

Dokumentasi penyaluran donasi kepada target yang diunggah di Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 
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4.4. Peran Akun @ketimbang.ngemis.soloo dalam Membentuk dan 

Menggerakkan Gerakan Sosial Anti Mengemis di Solo 

Banyaknya donasi yang berhasil dihimpun oleh komunitas KN Solo 

membuktikan adanya partisipasi aktif dan rasa percaya masyarakat pengguna 

Instagram kepada komunitas ini. Donasi yang terkumpul tidak hanya berupa 

uang tunai yang disalurkan melalui rekening ketua komunitas, Yogi, tetapi juga 

berupa bahan makanan, pakaian pantas pakai, alat tulis, perlengkapan sekolah, 

dan barang-barang lain. Pada awalnya, komunitas ini memiliki kesulitan dana 

karena mereka baru saja didirikan dan belum memiliki banyak pengikut atau 

followers. Tetapi seiring waktu kini mereka justru mengalami kelebihan donasi 

baik dana maupun barang. Perhatian pengguna Instagram terhadap komunitas 

KN Solo melalui akun @ketimbang.ngemis.soloo ditunjukkan dari banyaknya 

pengikut akun ini di Instagram. Data yang berhasil penulis himpun per 

September 2016, jumlah pengikut akun ini adalah 11.700 pengikut.  Ada 5 orang 

anggota komunitas yang penulis wawancarai yaitu anggota KN Solo dengan 

akun Instagram @epintisna, @alvindianwardhana, @heri_pujianto, 

@intan_riyani, dan @yayukanggrahini. 5 Akun tersebut merupakan followers 

dan juga anggota komunitas KN Solo.  

Dalam wawancara yang penulis lakukan, pemilik akun @epintisna 

mengetahui akun @ketimbang.ngemis.soloo dari foto yang ada di halaman 

explore di Instagram. Ia kemudian membuka halaman akun tersebut dan tertarik 

untuk berpartisipasi. Awalnya ia menghubungi kontak yang tertera di halaman 

Instagram akun @ketimbang.ngemis.soloo. Setelah mendapatkan informasi dari 

admin melalui LINE, ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan 

komunitas KN Solo.  

Setidaknya sudah 3 kali ia menunggah dan menandai foto target komunitas 

KN Solo melalui akunnya. 2 Dari 3 foto yang ia unggah telah mendapatkan 

donasi dari komunitas KN Solo yaitu ketika mengunggah foto penjual kacang 

bernama Ngatiyem dan penjual keripik penyandang disabilitas bernama Yanto. 

Melalui akun pribadinya di Instagram, ia mengunggah foto seorang penyandang 

disabilitas yang berjualan keripik menggunakan kursi roda. Dalam keterangan 
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fotonya, @epintisna menyebutkan lokasi dan menjelaskan kondisi si penjual 

yang bernama Yanto. Ketika mengunggah foto tersebut, ia tidak mengharapkan 

apa-apa, ia hanya bermaksud membantu penjual tersebut dengan menyebarkan 

informasi kepada publik. Tagging person atau penanda orang yang ia gunakan 

dalam foto unggahannya juga hanya bersifat usulan. Tetapi diluar dugaannya, 

kriteria target yang ia unggah sesuai dengan kriteria admin KN Solo dan target 

tersebut mendapatkan donasi.  

Gambar 26 

Salah satu foto milik akun @epintisna yang di-repost  

oleh @ketimbang.ngemis.soloo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 

 

Hal yang serupa juga terjadi dengan akun Instagram @heri_pujianto yang 

bergabung menjadi anggota komunitas KN Solo setelah menemukan foto 

unggahan akun @ketimbang.ngemis.soloo di halaman explore di Instagram. Ia 

tertarik dengan kegiatan akun ini karena ketika awal tahun 2016 (narasumber 

lupa tepatnya kapan), komunitas ini viral di dunia maya. Ia akhirnya mencari info 

mengenai komunitas Ketimbang Ngemis di regional Solo dengan cara 
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menelusuri foto yang ia temukan di halaman explore Instagram dan 

menghubungi kontak yang ada di halaman akun @ ketimbang.ngemis.soloo.  

Gambar 27 

Foto target yang diunggah oleh akun @epintisna dan mendapat 

donasi oleh komunitas KN Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 
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Gambar 28 

Salah satu target yang diunggah oleh  @alvindianwardhana dan 

di-repost oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/ketimbang.ngemis.soloo 

 

Berbeda dengan anggota KN Solo dengan akun bernama 

@alvindianwardhana. Mahasiswi UNS Solo ini tertarik menjadi anggota 

komunitas KN Solo karena tayangan di salah satu stasiun televisi swasta yang 

ketika iti menayangkan profil komunitas Ketimbang Ngemis. Meskipun bukan 

komunitas KN regional Solo yang diwawancarai, tetapi tayangan di televisi 

tersebut membuatnya tertarik untuk mencari informasi lebih mengenai komunitas 

ini di media sosial Instagram. Hasilnya, ia menemukan akun 

@ketimbang.ngemis.soloo dan melihat semua foto yang diunggah oleh akun 

tersebut. Ia kemudian menghubungi kontak yang tersedia di halaman profil akun 

@ketimbang.ngemis.soloo dan bergabung menjadi anggota. Salah satu foto yang 

ia unggah di akun pribadinya adalah foto pada gambar 28. Foto tersebut di-repost 

oleh @ketimbang.ngemis.soloo di Instagram. Hasilnya beberapa hari berselang 
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setelah di-repost, penjual salak lanjut usia yang ia unggah fotonya habis diborong 

dagangannya oleh pengguna Instagram lain yang melihat repost tersebut. 

Kebetulan lokasi berkeliling penjual salak tersebut tidak jauh dari tempat tinggal 

pembeli yang akhirnya menghubungi admin @ketimbang.ngemis.soloo melalui 

fasilitas direct message di Instagram dan berterima kasih telah berbagi informasi.  

Narasumber lain yaitu akun Instagram @intan_riyani dan 

@yayukanggrahini yang kini menjadi anggota komunitas KN Solo pertama kali 

tahu akun @ketimbang.ngemis.soloo melalui foto unggahan teman kuliahnya. 

Foto yang diunggah adalah penjual kemoceng tuna netra yang berjualan keliling 

di kawasan kampus UNS. Dalam keterangan foto disebutkan jika penjual 

tersebut merupakan lansia yang tuna netra. Dalam foto tersebut, diberi tanda 

(tag) ke akun @ketimbang.ngemis.soloo. Mereka berdua pun akhirnya 

menelusuri akun tersebut dan mendapati lebih banyak foto yang diunggah atau 

di-repost oleh akun tersebut. Pada awalnya, mereka belum memutuskan untuk 

bergabung dengan komunitas, mereka memantau setiap unggahan foto oleh akun 

@ketimbang.ngemis.soloo dan mencoba mencari sosok yang dimaksud dalam 

foto tersebut. Setelah beberapa kali menjumpai sosok yang dimaksud dalam foto 

unggahan akun @ketimbang.ngemis.soloo dan membeli barang dagangannya, 

keduanya lantas menghubungi kontak LINE yang dicantumkan di halaman profil 

akun dan bergabung dengan komunitas KN Solo.  

Selain mewawancarai 5 anggota komunitas, penulis juga melakukan 

wawancara dengan 2 orang donatur yang rutin menyumbangkan donasi melalui 

rekening ketua komunitas. 2 Narasumber tersebut enggan disebutkan identitas 

dan jumlah uang yang mereka sumbangkan ke komunitas. Tetapi keduanya 

sama-sama tergerak untuk membantu karena foto-foto yang diunggah oleh admin 

komunitas KN Solo melalui akun @ketimbang.ngemis.soloo. Menurut mereka, 

keberadaan komunitas KN Solo merupakan sarana edukasi kepada masyarakat 

terutama pengguna Instagram.  

Masyarakat perlu diedukasi tentang fenomena sosial mengemis karena 

dengan memberi uang kepada pengemis sama saja dengan mendukung berbagai 

tindakan kejahatan yang bisa ditimbulkan dari aktifitas mengemis. Maka menurut 
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mereka jika masyarakat memang peduli dengan orang yang membutuhkan 

bantuan dan akan menyalurkan bantuan tepat sasaran, komunitas KN Solo adalah 

wadah yang tepat. Alasan ini pula yang melatarbelakangi 2 donatur ini untuk 

mau berpartisipasi dalam memerangi fenomena mengemis di Solo.  

“…Mengemis itu bukan tindakan yang mulia dan sangat berpotensi 

menimbulkan tindak kejahatan lain. Sudah banyak beritanya di media 

massa. Tetapi kita tidak mau serta merta menghakimi pengemis. Jika kita 

tidak mau memberi ya sudah, kita tinggalkan saja. Tetapi kami justru sangat 

setuju dan mendukung apa yang dilakukan teman-teman KN Solo melalui 

kampanye anti mengemis. Ini kampanye yang edukatif,” ungkap salah satu 

donatur.7 

Dari ketiga akun di media sosial yang dimiliki oleh komunitas KN Solo, 

akun @ketimbang.ngemis.soloo di Instagram adalah akun yang memiliki 

pengaruh paling besar bagi komunitas diantara akun lainnya. Peran utama akun 

Instagram komunitas KN Solo adalah sebagai media komunikasi komunitas 

dengan khalayak di luar komunitas. Melalui akun @ketimbang.ngemis.soloo di 

Instagram, komunitas menyampaikan berbagai informasi kepada khalayak 

misalnya informasi mengenai donasi, target yang akan dibantu, dan publikasi 

kegiatan yang dilakukan. Selain itu akun @ketimbang.ngemis.soloo di Instagram 

juga menjadi media komunikasi khalayak dengan komunitas. Artinya, khalayak 

bisa melakukan interaksi dengan komunitas melalui berbagai fasilitas atau fitur 

yang tersedia pada media sosial Instagram misalnya yang paling sering terjadi 

adalah melalui fasilitas tagging (menandai), khalayak bisa mengunggah foto 

target di akun pribadi mereka kemudian di-tag ke akun 

@ketimbang.ngemis.soloo. Jika foto tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan 

komunitas, maka foto akan di-repost oleh admin @ketimbang.ngemis.soloo.   

 

_____________________ 
7 Wawancara dengan donatur komunitas KN yang tidak mau disebutkan identitasnya pada 27 Agustus 2016 
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Fasilitas lain yang sering dipakai oleh khalayak berinteraksi dengan 

komunitas adalah kolom komentar (comment) yang terletak dibagian bawah 

keterangan foto (caption). Adanya fasilitas kolom comment di Instagram 

memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak 

yaitu komunitas dan khalayak. Siapapun bisa mengirim komentar di foto yang 

diunggah oleh admin melalui akun @ketimbang.ngemis.soloo, dan admin bisa 

langsung menanggapinya. Fasilitas ini juga mempersingkat jarak dan waktu 

karena tidak mengharuskan keduanya bertatap muka secara langsung.  

Peran akun @ketimbang.ngemis.soloo di Instagram sebagai media publikasi 

komunitas juga sangat penting seperti yang telah dipaparkan dalam bagian 

sebelumnya jika keputusan untuk berpartisipasi seluruh narasumber (5 pengikut 

akun dan 2 donatur) sangat dipengaruhi oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo di 

Instagram. Hal ini juga berlaku bagi seluruh admin dan anggota komunitas KN 

Solo. Keputusan mereka untuk berpartisipasi dengan komunitas KN Solo sangat 

dipengaruhi oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo.  

 

4.5. Faktor penyebab gerakan sosial anti mengemis di media sosial 

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial melalui media 

sosial. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dan hasil analisis penulis, maka 

berikut adalah faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial anti mengemis 

di media sosial antara lain: 

a. Adanya fenomena sosial mengemis dalam masyarakat 

b. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan anti mengemis 

c. Munculnya kesadaran masyarakat untuk memerangi fenomena sosial 

mengemis 

d. Tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial dalam 

masyarakat 

e. Munculnya komunitas diluar institusi pemerintah yang melakukan 

gerakan anti mengemis yang memanfaatkan media sosial sebagai 

sarana kampanye kepada masyarakat.  
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f. Komunitas tersebut berhasil membangun kepercayaan dan dukungan 

masyarakat terhadap kampanye mereka karena ada kesesuaian antara 

sasaran kampanye dan penggunaan media yang tepat. Selain itu, admin 

media sosial komunitas terorganisir dengan baik dan memiliki standar 

dalam menjalankan kegiatannya.  

  

 


