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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media sosial pada dasarnya adalah perkembangan modern dari teknologi 

internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, 

berpartisipasi, saling berbagi, dan menyebarluaskan konten mereka sendiri 

yang tergabung dalam sebuah jaringan online. Media sosial menghapus 

batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, 

dan memungkinkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain dimanpun 

dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh antara komunikator dan komunikan. 

Pertumbuhan media sosial yang pesat mendorong munculnya berbagai jejaring 

sosial dan salah satunya adalah media sosial Instagram. 

Instagram adalah salah satu media sosial yang banyak digunakan di 

Indonesia. Bukan hanya sekedar opini, Wearesosial Hootsuite membuktikan 

dengan hasil riset yang dirilis pada Januari 2019 bahwa pengguna media sosial 

di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi dan jumlah 

tersebut naik 20% dari survei yang telah dilakukan juga sebelumnya, dan 

Instagram berada pada posisi ke empat dalam Most Active Social Media 

Platforms di Indonesia1. Sementara itu, orang-orang Indonesia banyak 

menghabiskan waktu 3 jam 26 menit untuk menggunakan media sosial dengan 

segala tujuan. Angka tersebut meningkat 3 menit dari tahun lalu, dimana 

sebanyak 37% pengguna internet memanfaatkan media sosial untuk bekerja. 

Selain sebagai untuk bekerja, penggunaan media sosial seperti Instagram juga 

kerap kali dipakai untuk sekedar sharing foto dan video melalui fitur nan 

dikhususkan memang, seperti fitur mengupload foto di beranda Instagram, atau 

                                                             
1 Wearesosial Hootsuite, “Digital 2019: Indonesia”, diakses dari  

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019, pada tanggal 10 Juli 2019. 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019


2 

 

melalui instastory yang sifatnya lebih sementara, atau hanya bertahan 24 jam 

dan kemudian hilang. Instagram juga memungkinkan penggunanya dapat 

menyiarkan siaran langsung atau fitur live yang seperti namanya, pengguna 

layaknya seorang host/presenter yang memiliki sebuah acaranya sendiri di 

televisi, yang dapat menyiarkan langsung apapun aktivitasnya selama satu jam 

dan ditonton oleh khalayak yang tergabung dalam satu sistem (Instagram).   

Melalui fitur-fitur tersebut secara sadar dan tidak sadar, pengguna sosial 

Instagram akan memanfaatkannya dengan mengupload foto atau video, 

lengkap dengan captionnya yang dianggap “keren” dan berharap agar dilihat 

“keren” juga dimata followersnya, dengan tujuan memperlihatkan 

eksistensinya di dunia maya untuk berusaha menampilkan dirinya sebaik 

mungkin. Karena sudah pada hakikatnya, setiap masing-masing individu 

memiliki cara-caranya tersendiri tentang bagaimana mempresentasikan dirinya 

kepada orang lain, ditambah pula jika berbicara dalam konteks media sosial, 

khususnya untuk para pengguna media sosial seperti Instagram yang memiliki 

jumlah followers atau boleh disebut audiensnya berpotensi sangat banyak 

(selayaknya sekumpulan massa). Pengemasan setiap konten-konten dalam 

media sosial pasti akan menjelma sebuah tindakan yang tidak kontan, tetapi 

akan diproses terlebih dahulu melalui sebuah “meja editorial” di dalam dirinya 

sendiri.   

Erving Goffman (1959) dalam karangannya yang berjudul the 

Presentation of Self in Everyday Life, menyatakan bahwa aktor, sebutan untuk 

individu, mempresentasikan dirinya secara verbal maupun non-verbal kepada 

orang lain yang berinteraksi dengannya. Impression management merupakan 

sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk 

mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Impression management yang 

dilakukan ini bisa dilakukan oleh individu atau bisa juga dilakukan oleh 

kelompok individu/tim/organisasi (Boyer, dkk, 2006:4). Impression 

management atau upaya menciptakan kesan khusus pada orang lain, biasanya 

kesan yang diharapkan adalah kesan yang positif. Ini adalah sebuah naluri yang 
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dimiliki setiap orang. Karena pada umumnya, seseorang menginginkan dirinya 

untuk diterima publik sebagai sosok yang intelligent, friendly, dan morally 

good (Rosenfeld, Giacalone, & Tedeschi, 1983:60)   

Untuk di jaman modern seperti sekarang ini, orang bisa menjadi lebih 

mudah dalam menciptakan kesan khusus pada orang lain, dengan adanya 

media sosial seperti Instagram. Motivasi umum orang-orang menggunakan 

Instagram atau media sosial dalam dunia maya sebagai media pengelolaan 

kesan adalah karena dapat memberi efek yang lebih aktif untuk memuaskan 

dan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Papacharissi & Rubin, dalam 

Ting 2014). Melalui Instagram, memungkinkan seseorang melakukan 

pengelolaan kesan karena sifat media sosial mengijinkan penggunanya untuk 

mempresentasikan diri sesuai dengan yang diinginkan dengan berbagai 

tingkatan yang berbeda (Boyd & Ellison, 2008). Pengelolaan kesan melalui 

Instagram bisa lebih efektif karena dengan melalui satu unggahan yang 

mengandung pengelolaan kesan dapat dilihat oleh banyak orang, ratusan, 

bahkan ribuan orang yang tergabung dalam satu sistem. Pengelolaan kesan 

seperti ini (melalui media sosial) tidak hanya dilakukan oleh kalangan 

masyarakat biasa seperti remaja, mahasiswa/i, atau bahkan ibu-ibu saja. 

Memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mengelola atau memberikan 

kesan yang baik bahkan juga sudah dilakukan oleh para pejabat publik.  

Menurut Pasal 1 Angka 8 UU No. 14 Tahun 2008 yang berisi tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan 

diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.  

Seseorang yang memiliki peran atau profesi yang berhubungan dengan 

masyarakat seperti seorang pejabat publik, mempunyai tugas utama untuk 

melayani kepentingan khalayak. Sudah pasti seorang pejabat publik akan 

menjadi pusat perhatian banyak masyarakat dan dituntut harus bisa menjadi 

panutan atau contoh yang baik kepada masyarakat. Pada umumnya mereka 

ingin dikenal sebagai orang yang bersahabat, pintar, dan memiliki moral yang 

bagus.  
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Salah satu pejabat publik di Indonesia yang dikenal aktif menggunakan 

media sosial seperti Youtube dan Instagram adalah orang nomor satu di 

Indonesia, yakni Joko Widodo atau lebih sering disapa Jokowi. Presiden  

Republik Indonesia yang memulai masa jabatan pada tahun 2014-2019 dan 

dipastikan untuk meneruskan kedudukannya menjadi seorang Presiden dua 

periode dengan masa jabatan 2019-2024 ini, memiliki akun Youtube dan 

terhitung cukup aktif dengan memiliki unggahan video sampai tulisan ini 

dituliskan berjumlah 400 video dan sudah mencapai 1,3 juta subscribers. 

Sedangkan dalam akun Instagram nya, @Jokowi memiliki jumlah postingan 

sampai tulisan ini ditulis mencapai 1.419 postingan, dan 21,8 juta followers.  

Para ahli mengatakan bahwa Jokowi melalui media sosialnya adalah ingin 

menjangkau kaum muda Indonesia. Menurut United Nations Population Fund, 

ada lebih dari 65 juta orang di Indonesia saat ini berusia antara 10-24 tahun, 

membuat hampir 30% dari populasi. Jika melihat mundur kembali ke beberapa 

waktu ke belakang, dalam pandangan impression management komunikasi 

politik, Jokowi bisa dibilang sudah melihat bahwa pemilu 2019 akan banyak 

kaum muda yang lebih mendominasi jadi memenuhi syarat untuk memilih. 

Jokowi mencoba untuk terlibat ditengah muda mudi dengan maraknya 

penggunaan media sosial dan mengambil hati mereka2.  

Dalam pendekatannya melalui Instagram, baik itu untuk yang muda 

maupun yang sudah tua atau siapapun yang menggunakan Instagram, Jokowi 

bersama Tim Komunikasi Digital Presiden tentu harus bisa memanfaatkan 

bagaimana berkomunikasi dan menggunakan media sosial dengan baik, sebab 

mengemas sejumlah pesan dalam foto atau video yang diunggah akan 

menegaskan posisinya dan mengambarkan citra diri. Citra diri yang sudah 

dibangun sebaik apapun itu, jika berbicara mengenai media sosial, seorang 

                                                             
2 Chandni Vatvani, “Bagaimana Presiden Jokowi menggunakan media sosial untuk berkoneksi 

dengan masyarakat”, diakses dari https://www.matamatapolitik.com/bagaimana-presiden-jokowi-

menggunakan-media-sosial-untuk-berkoneksi-dengan-masyarakat/ , pada tanggal 18 Juli 2019 

pukul 10.27. 

https://www.matamatapolitik.com/bagaimana-presiden-jokowi-menggunakan-media-sosial-untuk-berkoneksi-dengan-masyarakat/
https://www.matamatapolitik.com/bagaimana-presiden-jokowi-menggunakan-media-sosial-untuk-berkoneksi-dengan-masyarakat/


5 

 

pejabat publik pasti tidak akan lepas dari isu-isu miring dari para haters.  Isu-

isu miring seperti berita hoax selalu saja datang menerpa pejabat publik, 

terkhusus lagi saat Indonesia memasuki bulan-bulan pemungutan suara pada 

Pilpres bulan April 2019 kemarin.  

Hoax sendiri merupakan runtutan informasi yang sengaja disesatkan, tetapi 

“dijual” sebagai kebenaran (Silverman, 2015). Hoax bukan sekedar 

menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, 

tetapi disajikan seolah-olah sebagai fakta. Menurut Werme (2016) hoax atau 

fake news adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja 

menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Dalam era media 

sosial seperti sekarang ini sangat mudah menemukan konten-konten yang 

berbau hoax atau isu sara yang menyerang pejabat publik. Misalnya adalah 

pada bulan Pilpres April 2019, salah satu lembaga survey Digitroops merilis 

hasil survei tentang hoax di media sosial dan efek elektoral Pilpres 2019. Hasil 

survei mencatat ada Top Ten Hoax paling populer di media sosial jelang 

Pilpres 2019.  

Tabel 1. Data 10 hoax paling populer di media sosial jelang Pilpres 2019 menurut Lembaga Survei 

Digitroops 



6 

 

 Data diatas menunjukan masih banyaknya hoax atau isu sara yang 

menyerang kedua capres Indonesia yakni capres no. 01 Bapak Joko Widodo 

dan capres no. 02 Bapak Prabowo Subianto, saat menjelang pemilihan presiden 

2019 kemarin. Meskipun dalam data di atas yang juga didukung oleh 

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)3, bisa dilihat bahwa 

isu atau hoax lebih banyak menyerang kepada capres no. 01 dibandingkan 

capres no. 02. Dari sepuluh topik hoax yang tren di Indonesia pada bulan April 

2019, tercatat ada enam topik hoax yang menyebut langsung nama Jokowi, 

yakni:   1.Jokowi membiarkan Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing, 2. 

Jokowi tawarkan Bogor ke China, 3. Jokowi legalkan pernikahan sejenis, 4. 

Jokowi dianggap sebagai anti Islam, 5. Jokowi akan menghilangkan adzan, 

dan yang paling banyak beredar adalah 6. Jokowi dianggap sebagai orang 

PKI”.  

Sudah seperti bukan hal yang aneh lagi jika nama Jokowi lebih banyak 

terkena serangan hoax dari haters yang tidak bertanggung jawab. Sebagai 

orang nomor satu di Indonesia dan sebagai “kubu” pertahanan, Jokowi pasti 

akan terus diserang dengan berita-berita hoax seperti oleh mereka yang tidak 

menyukainya (haters), lawan politik, ataupun mereka yang tidak puas dengan 

kinerja Jokowi selama satu periode kemarin. Isu sara atau hoax seperti ini 

sering dan selalu ada pada setiap tahunnya, khususnya pada saat menjelang 

pilpres dan banyak ditemukan di media sosial untuk menjatuhkan seorang 

pejabat publik. 

Perlu digaris bawahi bahwa dari enam isu sara dan hoax yang menyerang 

Jokowi sebelum Pilpres 2019 ini, adalah semuanya tersebar di media sosial. 

Dimana media sosial merupakan salah satu impression management dari 

Jokowi dalam menjaring atau menggaet kalangan muda. Akan tetapi hasil 

                                                             
3 Diani Hutabarat, “Menkoinfo: Hoax di Medsos Meningkat, Banyak Menyerang Jokowi”, diakses 

dari  

https://www.kominfo.go.id/content/detail/17815/menkominfo-hoax-di-medsos-meningkat-banyak-

menyerang-jokowi/0/sorotan_media/ , pada tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 10.27. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/17815/menkominfo-hoax-di-medsos-meningkat-banyak-menyerang-jokowi/0/sorotan_media/
https://www.kominfo.go.id/content/detail/17815/menkominfo-hoax-di-medsos-meningkat-banyak-menyerang-jokowi/0/sorotan_media/
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pilpres kemarin menunjukan ternyata Joko Widodo dan Maaruf Amin berhasil 

memenangkan Pemilihan Presiden ini dengan raihan suara setara dengan 

55,50% dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara. Hal 

itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat 

Nasional Pemlu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari pukul 

01.46 WIB. Jokowi seolah menjawab bahwa isu-isu diatas tidak begitu 

berpengaruh terhadap elektabilitasnya sebagai gambaran Jokowi yang memang 

sudah dikenal masyarakat memiliki citra yang baik. 

Sebagai data pembanding, penulis juga menemukan terdapat dua puluh 

dua hoax berdasarkan survei dari Kominfo di mana penulis hanya mengambil 

sepuluh isu yang berkaitan dengan Pemilu 2019 baik pra maupun pasca 

pemilihan dilakukan. Mulai dari berita yang salah (disinformasi) sampai kabar 

yang benar-benar bohong atau hoax. Dikutip dari Kominfo yakni: 

Tabel 2. Data 10 hoax dan disinformasi oleh Kominfo (sumber: NewsDetik) 

 

Lembaga Survei adalah timses Jokowi Hoax 

Surat suara di Surabaya sudah tercoblos untuk paslon 01 Hoax 

Perhitungan hasil quick count di Metro TV, Prabowo menang Disinformasi 

Sandiaga Uno diusir Prabowo karena tak setuju deklarasi Hoax 

Jokowi kerahkan Lembaga Survei untuk menangkan quick count pilpres Hoax 

Amien Rais tak percaya Konstitusi, Provokasi Upaya Mendelegtimasi KPU Hoax 

Pergerakan Mirip Tahun 1998 Disinformasi 

Foto Kompak Penonton yang Acungkan Salam Dua Jari di Millenial Road 

Safety Festival 

Disinformasi 

Quick count disebut bentuk kecurangan hasil pemilu Hoax 

Pengangkutan kertas suara dari TPS menuju KPU sudah ditukar dengan 

pencoblosan untuk paslon 01 

Hoax 
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Data di atas yang tidak bersumber dari media sosial saja, kembali 

menunjukan lima dari tujuh hoax kembali merugikan paslon 01 dibandingkan 

paslon 02 yang hanya terdapat dua hoax yang merugikan.  

Disinilah kenapa penelitian ini ingin dilakukan, dengan menganalisis 

menggunakan metode analisis isi kualitatif deskriptif tentang bagaimanakah 

impression management akun @Jokowi dalam menghadapi hoax yang beredar 

baik melalui media sosial ataupun dari media manapun menggunakan 

impression management, dengan fokus pada konten atau foto-foto beserta 

caption dan komentar-komentarnya yang di upload @Jokowi dalam Instagram 

selama masa sebelum pemungutan suara di mana memang lagi gentar-

gentarnya isu dan hoax bermunculan pada Pilpres 2019 berlangsung, 

khususnnya pada tanggal 1 Maret-13 April 2019. Periode tanggal itu dipilih 

untuk diteliti karena pada tanggal tersebut menurut data, paling banyak 

terdapat isu hoax yang menyerang Jokowi dan merupakan masa kampanye 

untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum masa tenang pada 

tanggal 14 April 2019.  

Tanpa bermaksud berpihak kepada pihak manapun, dalam penelitian ini 

Jokowi dipilih sebagai objek penelitian, lantaaran selaku orang nomor satu di 

Indonesia, Jokowi sudah selayaknya harus menjadi contoh untuk bisa menjadi 

teladan di mata masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun 

dalam dunia media sosial. Terkhusus dalam media sosial dengan sifatnnya 

yang sangat luas jangkauannya, tidak terhalang oleh jarak dan waktu, dan 

dapat dilihat/digunakan oleh seluruh masyrakat Indonesia, Jokowi yang sudah 

berani memanfaatkan media sosial sebagai tempat menunjukan eksitensi diri 

harus bisa menunjukan kesan yang baik terhadap masyarakat untuk diteladani 

ditengah maraknya berita berita palsu atau kita sebut hoax, dalam bentuk 

konten-konten yang telah diunggah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana impression management akun Instagram @Jokowi dalam 

menghadapi hoax di media sosial jelang Pilpres 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui impression management 

akun @Jokowi dalam menghadapi hoax di media sosial jelang Pilpres 2019.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini, secara praktis dapat menambah wawasan 

dalam pengetahuan mengenai impression management di media sosial. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Secara akademis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana impression management dalam menghadapi isu dan 

berita hoax yang banyak tersebar melalui media sosial seperti Instagram. 

Dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar lebih bijak menggunakan 

media sosial. Dalam dunia komunikasi sangat penting untuk setiap 

individu untuk mengerti bahwa presentasi diri adalah hal yang penting, 

sama halnya dengan pada dunia “nyata” setiap orang menjaga gambar diri 

pada setiap orang yang ditemui. Begitulah inidvidu dalam media sosial 

juga harus bisa memiliki kesan yang baik bagi siapapun di dunia maya. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dilihat bagaimana akun Instagram 

@Jokowi mengemas konten-kontennya terkhusus menjelang Pilpres April 

2019 kemarin. 
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1.5 Definisi Konsep 

Dalam penelitian yang berjudul IMPRESSION MANAGEMENT AKUN 

INSTAGRAM @JOKOWI DALAM MENGHADAPI HOAX JELANG PILPRES 

2019 terdapat beberapa pengertian konsep, yakni: 

1.5.1 Hoax 

  Menurut KBBI, hoax mengandung makna berita bohong dan tidak 

bersumber. Sedangkan menurut Silverman (2015), hoax merupakan 

sebagai sebuah rangkaian informasi yang sengaja disesatkan, tetapi 

“dijual”sebagai kebenaran. 

1.5.2 Impression Management 

  Impression management atau sering disebut dengan presentasi diri 

adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengontrol 

bagaimana orang lain akan memandang (impresi) dia (Anderson and 

Tylor, 2011).  

1.5.3 Media Sosial 

  Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial  

dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif.  

1.5.4 Instagram 

  Aplikasi layanan berbagi foto dan video penggunanya dengan 

memberikan berbagai filter yang tersedia, serta dapat menyebarkan ke 

media sosial atau jejaringan sosial termasuk Instagram milik sendiri. 

1.5.5 Pilpres 2019 

  Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses 

demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia periode 2019-2024.  
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1.6 Batasan Penelitian 

   Dalam penelitian ini hanya sebatas melihat bagaimana akun Instagram 

@Jokowi dalam menghadapi hoax dengan menggunakan lima impression 

management yang ditemukan oleh Jonnes dan Pittman, dalam periode 2019 

sampai 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




