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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi begitu pesat pada beberapa dekade terakhir ini. Tak bisa 

dipungkiri, hampir semua kebiasaan manusia berubah dan menjadi semakin mudah. Jika 

dulu harus ke kantor pos untuk bisa bertukar kabar, kini cukup 

membuka smartphone yang ukurannya hanya segenggaman tangan, masyarakat bisa 

bercakap-cakap melalui jejaring media sosial atau layanan pesan singkat. Namun, 

keberadaan teknologi digital yang semakin pesat tidak hanya membawa hal positif, 

sebab dampak negatif pun acap kali terjadi. Demokrasi kini mulai bergeser ke ruang 

digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam politik dan 

pemerintahan mendorong munculnya fenomena ini. Demokrasi digital membawa angin 

segar, dalam demokrasi proses memberikan pendapat dan berekspresi kian instan dan 

super gampang. Aspirasi rakyat kini bisa tersampaikan lebih mudah melalui berbagai 

saluran komunikasi dengan pemerintah. Demokrasi digital pun dapat menjadi media 

bagi pemerintah memahami pandangan mengenai sebuah isu, menghadirkan ruang 

untuk partisipasi publik, bahkan untuk mencapai kesepakatan dalam topik yang relatif 

kompleks dan kontroversial. 

Fenomena yang tengah heboh saat ini adalah media sosial kembali ramai dengan 

tagar ”Wajib Lengserkan Jokowi”. Tagar yang hampir sama ini sebelumnya sempat viral 

pada 2021 lalu, sebagai bentuk protes terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut. 

Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa banyak tagar viral di media sosial terutama di 

twitter terkait orang nomor satu di indonesia ini. Dari #2019gantipresiden, pada tahun 

2011 heboh tagar “Jokowi 3 periode” dan #jokowi7TahunCukuplah, dan pada tahun 2022 

semakin banyak tagar yang viral di media sosial twitter diantaranya #JokowiSkakMat, 

#JokowiSemakinDiktator, #Tahun2022GantiPresiden, dan puncaknya pada hari ini tagar 

“Wajib Lengserkan Jokowi” tengah menjadi topik hangat di media sosial twitter.  

Sampai malam ini tanggal 31 Maret 2022 pukul 00.16 WIB, melalui pantauan 

penulis melalui media sosial twitter, terlihat bahwa penggunaan tagar “Wajib Lengserkan 

Jokowi” sudah mencapai 16,9rb tweet. Dihalaman twitter, tagar “Wajib Lengserkan 

Jokowi” menjadi salah satu tagar yang banyak diperbincangkan, bahkan berada pada salah 
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satu puncak tranding twitter. Salah satu pemicunya adalah munculnya usulan deklarasi 

Jokowi tiga Periode. 

Dikutip dari Maulida (2022), Usulan itu menguap pasca acara Silaturahmi Nasional 

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan yang 

diselenggarakan pada Selasa (29/03/2022). Para peserta yang menghadiri acara tersebut 

justru dengan antusias menyuarakan perpanjangan masa jabatan sebanyak tiga periode. 

Hal ini didasari oleh Apdesi yang memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) sebagai bapak pembangunan desa. Jokowi dinilai berjasa membuat 

pembangunan di desa merata. Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengklaim jika seluruh 

kepala desa di Indonesia mendukung gerakan tersebut. Selain itu, gerakan tersebut akan 

dilakukan di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Usulan itu pun membuat 

banyak perdebatan. Sebagian warganet mengutarakan kegeramannya dan menuding 

adanya suatu konspirasi yang dilakukan oleh pemimpin negara dengan para kaum elite 

yang memiliki kepentingan masing-masing. 

Isu berkaitan penundaan pemilu ini memang sudah banyak bergulir sejak beberapa 

pekan terakhir. Presiden Joko Widodo pun beberapa kali menegaskan jika ia menolak 

wacana yang dianggap menjerumuskan dirinya tersebut. Dikutip dari 

JemberNetwork.com, Pemicu Trending topik hari ini #WajibLengserkanJokowi adalah 

selain DPR telah menyetujui kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp 16 ribu 

per liter, juga karena dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 

terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Demo #WajibLengserkanJokowi 

akhirnya menggema dijagat raya. Selain cuitan tagar Wajib Lengserkan Jokowi, di jagat 

raya juga beredar ratusan meme yang memperlihatkan kegagalan kepemimpinan 

Presiden Jokowi. Cuitan dan meme-meme bergambar itu paling banyak seputar 

persoalan minyak goreng, IKN, harga BBM, hingga berbagai dugaan korupsi di 

lingkaran Istana. 

Tidak sampai disitu, pengguna media sosial terutama twitter juga dibuat heran 

lantaran kondisi yang terjadi hari ini pada tanggal 30 Maret 2022, adalah para mahasiwa 

tengah turun langsung kejalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, beserta kaum 

buruh dan masyarakat yang lain. Akan tetapi yang diherankan adalah tidak ada satupun 

aksi demo atau unjuk rasa tersebut muncul di media berita Televisi hari ini. Tidak ada 

satupun stasiun televisi menyiarkan aksi unjuk rasa tersebut. Video aksi unjuk rasa yang 

tengah viral di media sosial baik melalui aplikasi Twitter, Tiktok, YouTube, Instagram, 

Facebook tengah viral dan memperlihatkan aksi untuk rasa tersebut. Hal ini membuat 
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pengguna media sosial merasa kecewa dan justru membuat kegaduhan sehingga 

memunculkan asumsi-asumsi, memancing fikiran buruk pengguna media sosial, dan 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru terkait tidak ada stasiun televisi yang meliput 

aksi unjuk rasa tersebut. 

Mengutip pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyana and Muksin 

2014), menjelaskan hasil bahwa penggunaan media sosial twitter dengan tanda tagar, 

salah satu bentuk upaya bagi masyarakat dalam menyampaikan kekecewaan dan 

penderitaan yang dialami masyarakat sehingga menunjukkan terjadinya tindaklanjut 

dari suatu gerakan sosial hastag atau tanda tersebut dalam hal ini memperlihatkan bahwa 

medis sosial twitter berperan dan berkekuatan besar dalam membentuk gerakan sosial. 

Adapun masukkan dari penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa mahasiswa ilmu 

sosiologi dapat melanjutkan penelitian sejenis menggunakan sudut pandang dan 

permasalahan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan 

diatas, sebab itulah penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan fenomena 

terbaru beserta subjek dan objek yang berbeda. Ditambah lagi 

#WajibLengserkanJokowi mampu trending topic di twitter lebih dari 1 hari, hal ini 

sangat langka terjadi. Isu gerakan sosial ini mendapatkan perhatian luas dari netizen. 

Tidak hanya di kota Salatiga akan tetapi dari kota-kota lainnya terutama kaum 

mahasiswa, buruh dan masyarakat lainnya. 

 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran twitter dalam membentuk suatu gerakan sosial 

#WajibLengserkanJokowi pada pengguna twitter di kalangan mahasiswa UKSW? 

2. Bagaimana tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada pengguna 

media sosial twitter dilingkungan mahasiswa UKSW. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini: 

1. Mendiskrisikan peran twitter dalam membentuk gerakan sosial 

#WajibLengserkanJokowi. 
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2. Menjelaskan tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada pengguna 

media sosial twitter dilingkungan mahasiswa UKSW. 

 

1.4  Manfaat Praktis dan Manfaat Teoritis 

1. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi bagi yang 

membutuhkan informasi yang lebih mendalam mengenai peran twitter dalam 

membentuk suatu gerakan sosial pada pengguna twitter dilingkungan mahasiswa 

UKSW. 

2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapakan dapat memperkaya pengetahuan dan 

wawasan serta menjadi sumber informasi mengenai peran media sosial dalam 

membentuk suatu gerakan sosial pada pengguna twitter dilingkungan mahasiswa 

UKSW. 

 

1.5  Konsep-Konsep yang Digunakan dan  Batasan Penelitian 

Konsep konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. #WajibLengserkanJokowi 

Twitter diramaikan dengan tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” pada bulan Maret 

2022. Bahkan tagar tersebut berada pada salah satu puncak trending Twitter. Salah 

satu pemicunya adalah munculnya deklarasi Jokowi tiga periode. Usulan itu 

menguap pasca acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh 

Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan yang diselenggarakan pada Selasa (29/03/2022). 

Para peserta yang menghadiri acara tersebut justru dengan antusias menyuarakan 

perpanjangan masa jabatan Jokowi sebanyak tiga periode. Usulan itu pun membuat 

banyak perdebatan. Sebagian warganet mengutarakan kegeramannya dan menuding 

adanya suatu konspirasi yang dilakukan oleh pemimpin negara dengan para kaum 

elite yang memiliki kepentingan masing-masing. 

2. Peran 

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tidakan yang dimana 

tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang 

dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. 

3. Perilaku kolektif dan gerakan sosial  

Pada dasarnya sama-sama merupakan tindakan bersama yang terorganisasi oleh 

sejumlah besar orang serta memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Perilaku 
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kolektif adalah tindakan bersama oleh sejumlah besar orang yang didasarkan oleh 

penyebab atau masalah yang sama, namun bersifat jangka pendek. Sementara 

gerakan sosial adalah tindakan bersama yang terorganisasi, memiliki kepentingan 

dan tujuan bersama, dan dilakukan dengan kesengajaan. Jika perilaku kolektif lebih 

bersifat jangka pendek, maka gerakan sosial memiliki tujuan jangka panjang, baik 

untuk mengubah ataupun mempertahankan masyarakat maupun lembaga-lembaga 

sosial di dalamnya. 

 

Penelitian ini menggunakan teori yaitu Teori New Social Movement atau lebih 

dikenal dengan Teori Gerakan Sosial Baru. Hal ini dilakukan, karena gerakan sosial 

yang berkembang pada saat ini adalah gerakan sosial baru. Dimana suatu masalah 

pemfokusannya tidak lagi pada perubahan suatu negara, akan tetapi yang dilihat 

yaitu perubahan masyarakatnya. Selain itu bagaimana suatu gerakan mampu 

menyelesaikan permasalahan di masyarakat.  

 

Peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya membahas tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” saja. 

2. Mahasiwa UKSW yang akan jadi objek penelitian adalah mahasiswa aktif. 

3. Mahasiwa UKSW yang akan jadi objek penelitian adalah mahasiswa yang 

menggunakan media sosial twitter. 

4. Pengumpulan data terhadap Mahasiswa UKSW dilakukan dengan kesadaran suka 

rela tanpa adanya paksaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


