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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menerangkan hasil penelitian. 

Penelitian mengenai #WajibLengserkanJokowi mulai dilaksanakan pada bulan Maret 

2022 sampai dengan bulan September 2022. Hasil temuan didalam penelitian ini 

bersumber dari media sosial twitter berupa pantauan peneliti mengenai hastag yang 

trending di twitter, cuitan masyarakat melalui media sosial twitter tentang 

#WajibLengserkanJokowi, pantauan peneliti melalui berita online mengenai 

perkembangan kasus #WajiblengserkanJokowi, serta hasil dari penelitian ini diperoleh 

dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk 

pencarian langsung di lapangan. Peneliti memakai teknik observasi sebagai cara untuk 

melengkapi data dan dokumentasi yang telah ditemukan. Pencarian informan yang 

bertujuan untuk wawancara dilakukan mulai tanggal 15 Mei 2022, pada beberapa orang 

subjek pengguna media sosial twitter yang berstatus dan terdaftar sebagai mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga.  

Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari 

suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan 

menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta 

di lapangan (Waty, 2020). 

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai kasus #WajibLengserkanJokowi, peneliti 

akan menunjukkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa mahasiswa 

UKSW yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini. Hasil wawancara informan 

dan indentitas informan akan peneliti jawabkan pada tabel dibawah ini: 

Informan pada penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar masih aktif di 

Universitas Kristen Satya Wacana, selain itu yang peneliti jadikan informan pada 

penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan media sosial twitter serta mahasiswa 



 

24 
 

yang mengetahui kasus yang menjadi bahan penelitian yaitu mengenai kasus yang tengah 

viral di media sosial twitter yaitu kasus #WajibLengserkanJokowi. Pada penelitian ini 

terdapat empat orang mahasiswa UKSW yang telah berkenan diwawancarai dalam 

penelitian ini, adapun profil informan bisa dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

 

Tabel 4.1 Profil Mahasiswa UKSW sebagai Informan 

Inisial 

Nama 

Informan 

Jenis 

Kelamin 

Usia Jurusan 

Informan 

Tanggal 

Wawancara 

HS Perempuan 22 

Tahun 

Hukum 02 September 2022 

FD Perempuan 22 

Tahun 

Hukum 5 September 2022 

DS Perempuan 21 

Tahun 

FISKOM 5 September 2022 

GL Laki-laki 20 

Tahun 

FISKOM 12 September 2022 

 

Berdasarkan identitas mahasiswa UKSW yang peniliti jadikan informan diatas, 

kemudian peneliti mulai menggali informasi yang berkaitan tentang penelitian ini yaitu 

kasus #WajibLengserkanJokowi yang tengah viral di media sosial twitter. Setiap butir 

pertanyaan yang peneliti tanyakan hampir seluruhnya sama antara informan satu dan 

yang lainnya, hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam sejauhmana informan 

mengetahui dan berkontribusi pada kasus #WajibLengserkanJokowi tersebut. Adapun 

informasi yg dapat peneliti gali akan peneliti sajikan pada tabel 4.2 dibawah ini supaya 

lebih mudah dipahami: 

 

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Informan 

Butir 

Pertanyaan 

Jawaban Pertanyaan 

HS FD DS GL 

1. Apakah 

kamu aktif 

memakai 

media sosial 

twitter ? 

Saya memang 

lebih sering 

menggunakan 

twitter 

dibandingkan 

media sosial 

lain 

Iya Aktif, 

kebetulan media 

sosial apapun 

saya pakai, 

twitter, 

instagram, FB, 

Tiktok saya 

aktif. 

Iya. Saya lebih 

suka update 

status di media 

sosial twitter 

karena 

orangnya asik-

asik. 

Tidak sering 

tapi saya 

lebih banyak 

menyimak 

info di twitter 

karena jarang 

ada hoax. 

2. Apakah 

kamu 

Iya tau banget.  Iya tau. Bagi 

anak hukum 

Iya tau, karena 

hastag nya 

Iya tau. 
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mengatahui 

kasus yang 

tengah viral 

di twitter 

yaitu kasus 

#WajibLengs

erkanJokowi

? 

kasus-kasus 

yang viral di 

media sosial 

saya sangat 

tertarik apapun 

kasusnya. 

bertahan di 

tranding topik 

berhari-hari 

jadi sayapun 

kepo. 

3. Dalam kasus 

ini, 

menurutmu 

gimana peran 

twitter dalam 

membentuk 

gerakan 

sosial 

#WajibLengs

erkanJokowi 

pada 

pengguna 

twitter di 

kalangan 

mahasiswa 

UKSW? 

Menurutku 

media sosial 

twitter 

mempunyai 

peran yang 

sangat penting 

dalam 

membentuk 

gerakan sosial. 

Bahkan 

sebelum 

adanya kasus 

ini, banyak 

kasus lain yang 

terjadi di 

Indonesia yang 

tadinya 

dianggap tidak 

penting, 

setelah kasus 

itu viral dan 

banyak 

pengguna 

twitter 

menyumbangk

an hastag, 

jadilah kasus 

itu sampai 

terangkat dan 

didengar 

sampai 

ketelinga 

pemerintah. 

media sosial 

twitter salah satu 

media penyalur 

informasi. 

Melihat kasus 

ini semakin 

berkembang dan 

dindengar 

banyak orang 

membuktikan 

kalau media 

sosial twitter 

bisa membuat 

suatu gerakan. 

Sebenernya 

kasus ini 

adalah 

perwujudan 

dari 

masyarakat 

dalam 

menyampaikan 

unek-unek 

mereka. 

Terkadang 

kalau yang 

menyampaikan 

unek-unek itu 

Cuma satu 

orang, 

biasanya 

pemerintah 

tidak terlalu 

menggubris. 

Tapi karena ini 

banyak yg 

menyampaikan 

berart bener 

kalau twitter 

bisa buat jadi 

sarana 

menyampaikan 

aspirasi 

masyarakat 

lewat suatu 

gerakan. Ya 

meskipun 

tujuannya 

memang bukan 

untuk 

menjatuhkan. 

Menurutku 

informasi 

yang didapat 

di media 

sosial twitter 

bisa jadi 

konten yang 

akan 

mendapat 

respon cepat, 

sehingga 

cepat pula 

informasi itu 

menyebar ke 

seluruh 

pengguna. 

Jadi dalam 

hal ini 

memang 

peran media 

twitter sangat 

baik dalam 

membuat 

suatu 

gerakan. 

4. Perlu atau 

tidakkah 

mahasiswa 

melakukan 

demo besar-

Negara 

Indonesia kan 

negara 

demokrasi jadi 

sah-sah aja 

Ya sebenernya 

tidak perlu 

dilakukan. 

Soalnya Pak 

Jokowi sudah 

Aku setuju 

sama pendapat 

FD. Tapi gak 

ada salahnya 

juga kalau mau 

Sah-sah saja 

kalau mau 

demo. Yang 

penting tidak 

menimbulkan 
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besaran 

dengan 

mengajukan 

beberapa 

tuntutan 

tersebut. 

kalau mau 

demo. 

Tujuannya kan 

untuk 

menyampaikan 

aspirasi bukan 

untuk 

menjatuhkan.  

menyampaikan 

kalau isu 

penundaan 

pemilu itu tidak 

akan terjadi. 

Takutnya demo 

ini jadi ajang 

orang-orang yg 

kontra dengan 

kepemimpinan 

Bapak Jokowi. 

demo. Kan 

yang 

dikeluhkan 

masyarakat 

bukan Cuma 

penundaan 

pemilu. 

Masalah 

minyak, pajak, 

BBM juga jadi 

masalahnya. 

kerusuhan. 

Karena 

menurut saya 

gerakan 

sosial dengan 

turun kejalan 

jika 

dilakukan 

tidak dengan 

cara yg baik 

takutnya akan 

menimbulkan 

kericuhan, 

dan yang 

akan rugi ya 

diri  kita 

sendiri. 

5. Ada atau 

tidak 

tindakan 

organisasi 

mahasiswa 

UKSW yg 

ikut 

menyuarakan 

aspirasinya 

terkait demo 

bulan april 

lalu? 

 Ya pasti ada. 

Kebenaran isu di 

twitter itu lebih 

terpercaya 

dibanding media 

sosial lain, jadi 

gerakan sosial di 

twitter juga 

sering di 

gunakan di 

UKSW. Ada 

kok temenku 

waktu itu ikut-

ikutan pakai 

hastag kasus 

Bapak Jokowi 

itu. 

Ada kok.. 

cuman gak 

semua berani 

frontal 

nyebutin 

akunnya. 

Banyak kok 

mahasiswa 

UKSW yg 

kritis sama 

kasus itu, 

temenku juga 

ada, cuman dia 

akun twitter 

nya bersifat 

pribadi karena 

dia punya 2 

akun twitter. 

Ada kok. 

Tidak sedikit 

mahasiswa 

UKSW yang 

aktif dan 

tertarik 

mencari 

berita-berita 

dengan isu 

lengserkan 

jokowi 

tersebut. 

 

4.1  Gambaran Kasus Gerakan Sosial #WajibLengserkanJokowi (Agregate frame) 

Awal mula kemunculan tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” atau 

#WajibLengserkanJokowi pada media sosial twitter. Hal ini sesuai dengan yang telah 

dijelaskan dalam BAB II mengenai 3 (tiga) jenis Frame.  

Isu perpanjangan periode jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus 

diperdebatkan. Isu tersebut semakin gencar dibahas setelah Asosiasi Pemimpin Desa 

Seluruh Indonesia (Apdesi) baru-baru ini menunjukkan dukungannya. Tentu isu ini 

menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sementara dari pihak Bapak Joko 

Widodo sendiri mengklaim akan tetap patuh pada konstitusi yang berlaku, walaupun 
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pernyataan Bapak Jokowi ini juga diwarnai banyak kecurigaan masyarakat. Kini isu 

tersebut kian panas di media sosial terkhusus media sosial twitter. 

Berawal dari mencuatnya wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa 

jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal tersebut dilatarbelakangi pasca acara 

Silahturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora 

Senayan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Para kepala desa melalui Asosiasi 

Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memberikan dukungan kepada Presiden 

Joko widodo (Jokowi), setelah Jokowi mengabulkan lima yuntutan mereka. Para peserta 

yang menghadiri acara Silahturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh 

Indonesia (Apdesi) tersebut justru dengan antusias menyuarakan perpanjangan masa 

jabatan Presiden Joko Widodo sebanyak tiga periode. Hal ini didasari oleh Asosiasi 

Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang memberikan gelar kepada Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) sebagai bapak pembangunan desa. Menurut Apdesi Presiden 

Joko Widodo dinilai berjasa membuat pembangunan di desa merata. Ketua Umum 

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surtawijaya mengklaim jika 

seluruh kepala desa di Indonesia mendukung gerakan 3 (tiga) periode tersebut akan 

dilakukan di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Usulan dari Ketua Umum 

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surtawijaya tersebut membuat 

banyak perdebatan. Warganet (warga internet) yang mengetahui berita tersebut sebagian 

mengutarakan kegeramannya dan menuding adanya suatu konspirasi yang dilakukan 

oleh pimpinan negara dengan para kaum elite yang memiliki kepentingan masing-

masing. Isu yang berkaitan dengan penundaan pemilu memang sudah banyak bergulir, 

bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah beberapa kali menegaskan jika ia 

menolak wacana yang dianggap menjerumuskan dirinya tersebut. 

Selain dukungan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kepada 

Bapak Jokowi untuk 3 (tiga) periode, permasalahan lain adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax 

menjadi Rp 16.000,- perliter. Hal tersebut membuat beberapa masyarakat mengaku akan 

beralih ke pertalite yang merupakan bahan bakar subsidi. Akan tetapi, yang ditakutkan 

masyarakat adalah adanya kemungkinan potensi pasokan berkurang atau bahkan hilang 

jika pengguna pertalite melambung, sehingga itu akan membebani rakyat lagi. Apalagi 

pada akhir tahun lalu pemerintah berencana untuk menghapus BBM jenis premium dan 

pertalite. Masyarakat pun mengaitkan permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
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tersebut dengan permasalahan lainnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). 

Tepat pada akhir bulan Maret 2022, warga internet melakukan demo di media sosial 

twitter dengan membuat cuitan disertai tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” 

(#WajibLengserkanJokowi). Tagar tersebut berada pada daftar trending topic di twitter 

sejak pagi hari pada tanggal 30 Maret 2022 dan tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” 

(#WajibLengserkanJokowi) sudah digunakan lebih dari 10.000 cuitan. Bahkan 

#WajibLengserkanJokowi di twitter bukan hanya bertahan dalam satu hari saja 

melainkan tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 22.39 

WIB masih bertengger dalam daftar trending topic di twitter sampai 15.700 cuitan.  

Gambar 3. Trending topic di twitter #WajibLengserkanJokowi 31 Maret 2022 pukul 

22.39 WIB 

 

Pada tengah malam pukul 00.19 WIB, memasuki tanggal 1 April 2022 tagar “Wajib 

Lengserkan Jokowi” (#WajibLengserkanJokowi) masih berada dalam daftar trending 

topic di twitter sampai 16.900 cuitan di twitter. 
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Gambar 4. Trending topic di twitter #WajibLengserkanJokowi 01 April 2022 pukul 

00.19 WIB 

 

Cuitan terkait #WajibLengserkanJokowi berisi keluhan yang dialami masyarakat 

yang menggunakan twitter, serta kritikan-kritikan masyarakat terhadap pemerintahan 

yang menjabat yaitu Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Selain cuitan tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” 

(#WajibLengserkanJokowi), di media sosial twitter juga beredar ratusan “meme” atau 

gambar yang diberi tulisan guna untuk mendukung ekspresi dari gambar tersebut, yang 

membicarakan perihal kegagalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Cuitan 

dan meme-meme bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut paling banyak 

menyinggung seputar permasalahan minyak goreng, Ibu Kota Negara baru (IKN), 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga berbagai isu dugaan korupsi di 

lingkungan Istana. 
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Gambar 5. Beberapa cuitan meme warganet di twitter seputar 

#WajibLengserkanJokowi 

 

4.2  Peran Media Sosial dalam Membentuk Gerakan Sosial pada kasus 

#WajibLengserkanJokowi di Twitter (Consensus frame) 

Pada kasus #WajibLengserkanJokowi di twitter peran disini termasuk kedalam jenis 

frame kedua yakni consensus frame. Apakah individu teridentifikasi dengan isu tersebut. 

Informan pertama adalah seorang wanita berinisial HS. Saat ini dia berusia 22 tahun dan 

terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum di UKSW. HS juga aktif berorganisasi dan 

HS juga terdaftar didalam organisainya menjabat sebagai salah satu tiga struktur 

organisasi teratas didalam Senat Mahasiswa Fakultas (SMF). HS juga turut 
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menyumbangkan cuitan melalui media sosial twitternya dengan 

#WajibLengserkanJokowi. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2022. 

Menurut HS, media sosial twitter mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membentuk gerakan sosial. Bahkan sebelum adanya kasus #WajibLengserkanJokowi 

banyak kasus lain yang terjadi di Indonesia yang tadinya dianggap tidak bermakna, 

setelah kasus tersebut viral dan banyak pengguna twitter menyumbangkan hastag pada 

banyak kasus lain tersebut, sampai akhirnya kasus tersebut terangkat dan didengar 

sampai ketelinga pemerintah, akhirnya dari sini kasus yang diabaikan tersebut mendapat 

perhatian dan perlakuan. Hal ini membuktikan bahwa peran media sosial twitter tidak 

bisa dianggap remeh dan sangat efektif dalam membentuk gerakan sosial tersebut. 

Informan kedua adalah seorang wanita berinisial FD. Saat ini dia berusia 22 tahun 

dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum di UKSW. FD merupakan pengguna 

media sosial twitter yang aktif memantau berita atau isu-isu yang tengah viral di media 

sosial twitter. FD juga aktif berorganisi sebagai panitia dalam beberapa acara di 

fakultasnya. Wawancara kepada FD dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022. 

Menurun FD, twitter adalah media untuk menyampaikan informasi. Informasi disini 

bisa dilakukan secara perorangan ataupun secara bersama-sama. Dengan cara bersama-

sama tersebut bisa disebut sebagai suatu gerakan sosial. Banyak sekali kasus yang 

ditindak cepat oleh pemerintah, jika kasus tersebut viral melalui twitter. Begitu pesatnya 

perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pengguna twitter membuat informasi 

mudah didapatkan dari mana saja terutama melalui media sosial itu sendiri, sehingga 

tekanan masyarakat melalui media sosial ini digunakan untuk menunjukkan 

kekuatannya guna menekan kekuatan pemerintah. 

FD juga menambahkan bahwasannya seringkali media sosial twitter dijadikan saluran 

penyampaian kesulitan, kritikan, dan saran kepada pemerintah yang menjabat. Baik 

melalui tulisan ataupun gambar-gambar sindiran berupa mame-mame. Semakin viral 

suatu kasus akan semakin besar gelombang aksi gerakan sosial tersebut. Postingan 

dimedia sosial twitter dapat dengan mudah di share atau dibagikan ke media sosial 

lainnya. Isu-isu yang berkembang melalui informasi yang didapat di media sosial akan 

mendapat respon cepat dari pengguna twitter, sehingga dapat dengan mudah informasi 

tersebut menyebar ke berbagai kalangan. 
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Informan ketiga adalah seorang wanita berinisial DS. Saat ini dia berusia 21 tahun 

dan terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM) 

di UKSW. DS merupakan pengguna media sosial twitter aktif. Bukan hanya digunakan 

untuk menuliskan cuitan pribadi di twitter, DS juga ikut menyumbangkan cuitannya 

menggunakan #WajibLengserkanJokowi melalui media sosial twittet. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022. 

Menurut pernyataan DS, bahwa media sosial twitter didalam kasus tagar “Wajib 

Lengserkan Jokowi” adalah bentuk tempat dan sarana masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi mereka kepada pemerintahan. Tidak bertujuan untuk menjatuhkan, akan tetapi 

semakin ramai suatu tagar, maka akan semakin naik pula kasus tersebut di twitter. 

Informan keempat adalah seorang pria sebut saja GL. Saat ini dia berusia 20 tahun 

dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fiskom di UKSW. GL 

juga aktif berorganisasi dan juga terdaftar sebagai salah satu tiga struktur organisasi 

teratas didalam Senat Mahasiswa Fakultas (SMF). Wawancara ini dilakukan pada 

tanggal 8 September 2022. 

Menurut GL, Isu-isu yang berkembang melalui informasi yang didapat di media 

sosial twitter akan topik bahasan yang menarik dikalangan penggunanya sehingga 

dengan mudah informasi tersebut menyebar ke berbagai kalangan. Postingan dimedia 

sosial twitter dapat dengan mudah di share atau dibagikan ke media sosial twitter 

ataupun ke media sosial lainnya. 

Pada kasus yang tengah viral di media sosial khususnya twitter ini, mengenai gerakan 

sosial tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” atau #WajibLengserkanJokowi membuat 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial khususnya twitter 

turut menyumbangkan cuitannya dengan akun twitter-nya dan tidak lupa menggunakan 

hastag “Wajib Lengserkan Jokowi” (#WajibLengserkanJokowi). Bukan hanya 

masyarakat akantetapi diketahui bahkan akun twitter mantan Ketua Mahkamah 

Kontitusi Jimly Asshiddiqie dengan akun twitter-nya yang bernama @JimlyAs turut 

menuliskan di akunnya tersebut yang berbunyi “Mestinya isu tunda pemilu & perpanjang 

masa jabatan segera diredam. Lebih tegas dilarang dan diomeli dengan mendidik. Jangan 

malah terus diberi angin seperti ini.” tulis @JimlyAs.  
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Gambar 6. Isi cuitan akun twitter @JimlyAs (mantan Ketua Mahkamah Kontitusi Jimly 

Asshiddiqie) 

 

Sementara mantan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2003-2005, 

Bapak Muhammad Said dengan akun twitter-nya yang bernama @msaid_didu, juga turut 

menyumbangkan kritikan pada tanggal 30 Maret 2022 meskipun tanpa 

#WajibLengserkanJokowi, akan tetapi isi cuitan dari Bapak Muhammad Said dengan 

akun twitter-nya sangat berkaitan erat dengan kasus trending topic di media sosial twitter. 

Bunyi cuitannya adalah “Kades “disogok” pakai uang rakyat demi penambahan masa 

jabatan – apakah rakyat setuju?” tulis @msaid_didu. 
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Gambar 7. Isi cuitan akun twitter @msaid_didu (mantan Ketua Ikatan Cendikiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) 2003-2005 Bapak Muhammad Said) 

 

Munculnya kritikan-kritikan dari setiap lapisan kalangan masyarakat Indonesia  

mealui media sosial twitter, membuat para aktivis mahasiswa yang berfungsi sebagai 

kontrol sosial. Mahasiswa yang kita ketahui adalah berfungsi untuk melakukan kontrol 

kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Cara yang 

dilakukan adalah dengan memberikan kritik, saran, serta solusi untuk permasalahan 

sosial di masyarakat maupun bangsa. Mahasiswa sebagai agen of chage yang mempunyai 

arti bahwa mahasiswa mempunyai peran penting dalam sebuah perubahan tanpa melihat 

lapisan masyarakat atau status ekonomi, perubahan yang dimaksud yaitu mahasiswa agen 

perubahan, penjaga nilai, penerus bangsa, kekuatan moral dan sosial kontrol. Mahasiswa 

merupakan bagian dari masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan 

Tinggi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Wujud 

konkret peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah sebagai 

kontributor ide, sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat, dan sebagai “advokat” 

berbagai kepentingan rakyat. 

Beredar di media sosial twitter akibat dari viralnya #WajibLengserkanJokowi di 

twitter membuat para aktivis mahasiswa membuat video yang akhirnya beredar luas di 

twitter mengenai, “peringatan serius dari gerakan mahasiswa jika penundaan pemilu 2024 
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atau presiden diperpanjang masa jabatannya direalisai.” tulis akun @su_surahman 

dengan melampirkan video dan hastag “Wajib Lengserkan Jokowi”. 

Gambar 8. Isi cuitan akun twitter @su_surahman 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut ini tanggapan peneliti mengenai isu-isu 

yang membahas mengenai kasus tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” atau 

#WajibLengserkanJokowi melalui media sosial twitter dan bagaimana peran media sosial 

twitter dalam membentuk gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, Gerakan #WajibLengserkanJokowi di 

media sosial twitter merupakan salah satu gerakan sosial yang bertujuan untuk 

menyampaikan kritikan dan keluhan yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia 

kepada pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat 

dan tepat terhadap masalah yang dialami masyarakat Indonesia saat ini. Media sosial 

twitter dapat digunakan sebagai alat terbentuknya suatu gerakan sosial dan juga lebih 

cepat dalam menyajikan informasi seputar pemerintahan, sehingga dapat menyebarkan 

pendapat masyarakat dan dapat membentuk pendapat publik. Melalui media sosial twitter 

informasi yang disebarkan dapat langsung sampai dan menyebar luas di tengah 
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masyarakat atau seluruh pengguna media sosial tersebut. Pada dasarnya gerakan sosial 

itu terbentuk atas keinginan masyarakat melalui media sosial twitter yang mereka 

gunakan, sehingga membuat isu-isu yang terjadi di dalam pemerintahan akan menjadi 

sorotan masyarakat. Terlebih lagi gerakan sosial disini merupakan sebuah gerakan yang 

lahir dari masyarakat dalam usaha menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang 

dianggap bertentangan dengan konstitusi. 

 

4.3  Tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada pengguna Twitter di 

kalangan mahasiswa UKSW dalam upaya menyuarakan aspirasi (Collective 

action frame) 

Pada pokok bahasan ini akan masuk dalam jenis frame yang ketiga yaitu Collective 

action frame. Menurut HS (Informan pertama), juga berujar bahwa negara Indonesia ini 

adalah negara demokrasi dimana negara yang sistem pemerintahannya dengan 

mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan 

warganegara, dimana yang di jalankan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan 

wewenangnya atas nama rakyat Indonesia. Gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi ini 

menurut informan pertama (HS) sangat tepat untuk menyuarakan pendapat. Karena perlu 

kita ketahui, tujuan sesungguhnya bukan untuk melengserkan akan tetapi masyarakat 

butuh ketegasan untuk tidak ada penundaan pemilu 2024, terlebih lagi isu-isu penundaan 

pemilu muncul ditengah-tengah isu yang sedang menyengsarakan rakyat contohnya 

BBM naik, minyak goreng langka, harga minyak goreng naik dan lain sebagainya. 

Menurut FD (informan kedua), gerakan sosial melalui media sosial twitter sangat 

sering digunakan di lingkungan mahasiswa UKSW. Karena menurut FD, kebenaran isu 

yang dibagikan melalui media sosial twitter lebih terpercaya dibandingkan media sosial 

lainnya. Pengguna media sosial twitter bukan hanya orang awam yang menggunakan 

media sosial twitter untuk bersenang-senang saja, banyak “orang penting” yang 

menuliskan cuitan melalui media sosial twitter, kemudian cuitan tersebut sampai ke 

media sosial lain. Dari sini dapat dilihat bagaimana twitter dapat lebih unggul dari media 

sosial lain. Hal ini juga yang mungkin membuat banyak mahasiswa UKSW yang 

menggunakan media sosial twitter. 

DS (informan ketiga) juga berpendapat bahwa twitter dapat digunakan sebgai alat 

terbentuknya pendapat masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat tersebarnya 
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pendapat masyarakat tersebut. Menurut DS, pemerintah terkesan tidak peduli terhadap 

kesulitan dan kesusahan yang dialami masyarakat Indonesia. Peran media sosial twitter 

inilah yang sangat diperlukan karena twitter dalam menyampaikan infornasi ke publik, 

twitter sangat cepat. Harapannya melalui media sosial twitter informasi yang disebarkan 

langsung dapat sampai dan menyebar luas di tengah masyarakat atau seluruh pengguna 

media sosial tersebut. Sehingga diharapkan juga keluhan masyarakat tersebut cepat 

sampai kepemerintah dan segera mendapatkan tanggapan dan tindakan.  

Informan keempat (GL) menjelaskan bahwa, seringkali media sosial twitter juga 

menjadi saluran penyampaian kesulitan, kritikan, kepada pemerintah. Gerakan 

#WajibLengserkanJokowi di media sosial twitter merupakan salah satu gerakan sosial 

yang bertujuan untuk menyampaikan kritikan dan keluhan yang dirasakan seluruh 

masyarakat Indonesia kepada pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat membuat 

keputusan yang cepat dan tepat terkait kesulitan masyarakat Indonesia saat ini. Aksi 

gerakan sosial disini adalah wujud usaha masyarakat untuk menuntut perubahan 

kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 

Menurut GL (informan keempat), tidak sedikit mahasiswa di UKSW yang sangat 

aktif dan tertarik mencari berita-berita terbaru yang tengah viral di twitter, karena 

dibandingkan media sosial lain twitter terkesan lebih uptodate mengenai sebuah berita-

berita terkini, apalagi isu-isu tentang politik. Bukan hanya warga sipil akan tetapi pejabat 

dan orang penting lainnya juga sering menuliskan “cuitan” dimedia sosial twitter dengan 

bahasa-bahasa yang lebih frontal. 

Berikut ini merupakan rangkuman dari beberapa media online yang ditulis oleh Ismail 

(2022), Dandy Bayu (2022), Mansur (2022), Fithriansyah (2022), dan Junita 2022), yang 

telah peneliti baca dan kaji pada bulan Juli 2022 lalu, sehingga peneliti dapat merangkum 

bahwasannya kenyataan dilapangan isu-isu terkait trending topic pada media sosial 

twitter tentang gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi menemukan jalan buntu. 

Kritikan-kritikan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial twitter tidak ada 

tanggapan apapun oleh pengambil kebijakan atau pemerintah yang berwenang. Sampai 

akhirnya berujung pada tindakan turun langsung kejalan oleh aktivis mahasiswa Badan 

Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), serta BEM SI tidak sendiri karena 

melakukan unjuk rasa di dalam nama Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), dengan 

begitu banyak elemen di luar kemahasiswaan BEM SI yang turut hadir dalam ujuk rasa. 
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Mahasiswa di luar BEM SI, seperti Badan Eksekutif Nusantara (BEM Nusantara) hingga 

buruh dan masyarakat sipil lainnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia 

(BEM SI)  dengan tegas menolak penundaan pemilu atau 3 (tiga) periode kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo. BEM SI mengaku belum puas meskipun Presiden Joko Widodo 

telah memerintahkan para Mentri berhenti berbicara perpanjangan masa jabatan dan 

penundaan pemilu. Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap 

Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan yang diminta oleh 

aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Dalam aksinya mereka 

membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah. Diantara tututannya adalah berisi tidak 

tegas para pejahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. 

Kemudian juga pemerintah diminta untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan atasi 

ketimpangan ekonomi. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat 

sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Mewujudkan pendidikan 

ilmiah, gratis, dan demokratis. Wujudkan reformasi agraria sejati. Tuntaskan seluruh 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Serta mengesahkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) yang pro rakyat dan menolak RUU yang pro oligarki. 

 

 

Gambar 9. Demo Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 

pada tanggal 11 April 2022 
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Gambar 10. Demo Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 

beserta warga sipil pada tanggal 21 April 2022 

 

Dikutip dari Fithriansyah (2022), pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sejumlah 

massa dari berbagai latar belakang kembali mengadakan aksi unjuk rasa. Massa buruh 

dan mahasiswa menggelar aksi demo, baik di Gedung DPR/MPR maupun di Patung Kuda 

Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat. Demo 21 April 2022 diikuti 1.800 massa dari berbagai 

latar belakang antara lain buruh dan mahasiswa. Dikutip dari Republika.co.id, menurut 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM UI) Bayu Satria, aksi unjuk rasa 

diadakan di dua titik yaitu Gedung DPR/MPR Senayan dan di Patung Kuda Monas, 

Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa diikuti oleh para buruh dan untuk aksi mahasiswa berpusat 

di kawasan patung kuda. 
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Dipantau dari akun Twitter BEM UI @BEMUI _Official, Kamis (21/4/2022) pagi, 

BEM UI menyebut tuntutan kali ini sebagai 7 Tuntutan Rakyat, di antaranya menolak 

wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan harga bahan pokok, ketimpangan 

ekonomi. “Bersama kita jaga konstitusi dan mengkritisi kondisi negara dengan 

menyuarakan tujuh tuntutan rakyat yang akan dibawa melalui aksi massa,” tulis BEM UI 

melalui akun media sosial twitternya. 

 

Gambar 11. Beberapa cuitan yang diposting oleh twitter @BEMUI _Official 

 

 4.4  Pembahasan 

 4.4.1  Peran media sosial dalam membentuk gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi 

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini media sosial twitter bukan hanya digunakan 

untuk menulis status “cuitan” mengenai hal pribadi atau hiburan semata, akan tetapi saat 

ini twitter bukan hanya diguankan untuk hiburan akan tetapi juga salah satu media yang 

dapat menyampaikan informasi, baik informasi seputar politik, sosial & budaya, gosip 
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artis atau yang lainnya hingga viral bahkan sampai di share ke akun media sosial lain. 

Para pengguna media sosial twitter ini juga berbagai kalangan usia dan status sosial. 

Pada penelitian ini, peneliti membuat bahasan bahwasaanya media sosial twitter berhasil 

membentuk suatu gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi. Suatu gerakan sosial yang 

dibentuk oleh masyarakat tanpa dipimpin oleh seorang individu ataupun kelompok. 

Suatu gerakan sosial yang berhasil mendorong masyarakat untuk mengetahui apa 

masalah yang terjadi pada Negara Indonesia tercinta ini.  

Media sosial twitter didalam kasus tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” atau 

#WajibLengserkanJokowi merupakan alat yang digunakan rakyat untuk menyampaikan 

kritikan, saran dan pesan kepada pemerintah. Penggunaan media sosial twitter juga 

dirasa lebih cepat dalam menyampaikan informasi mengenai isu pemerintahan ke publik 

sehingga dapat membentuk opini publik. Gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi di 

media sosial twitter merupakan salah satu gerakan sosial yang bertujuan untuk 

menyampaikan kritikan dan keluhan yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia 

kepada pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat mengambil tindakan dan 

keputusan yang tidak memberatkan rakyat.  

Bagi peneliti, gerakan sosial di twitter #WajibLengserkanJokowi yang ramai 

diperbincangkan sampai menjadi tranding topic di twitter bukan merupakan masalah 

pribadi akan tetapi menyampaikan seluruh masyarakat di Indonesia, yang terkait 

kelangkaan minyak goreng, minyak goreng yang harganya menjadi mahal, tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11%, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Pertamina naik, ditambah lagi isu-isu seputar dukungan wacana Presiden Jokowi 3 

Periode, sampai dukungan isu penundaan pemilu 2024. 

Pemerintah terkesan tidak peduli terhadap kesulitan dan kesusahan yang dialami 

masyarakat Indonesia. Peran media sosial twitter inilah yang sangat diperlukan karena 

twitter lebih cepat dan transparan dalam menyampaikan isu terkait  pemerintahan ke 

publik, sehingga dapat membentuk pendapat publik. Harapannya melalui media sosial 

twitter informasi yang disebarkan langsung dapat sampai dan menyebar luas di tengah 

masyarakat atau seluruh pengguna media sosial tersebut. Sehingga diharapkan juga 

keluhan masyarakat tersebut cepat sampai kepemerintah dan segera mendapatkan 

tanggapan dan tindakan.  
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Pengguna media sosial twitter di Universitas Kriten Satya Wacana (UKSW) bukan 

hanya menggunakan media sosial twitter untuk bersenang-senang saja, akan tetapi juga 

digunakan untuk memantau berita ataupun isu-isu yang tengah viral atau isu-isu yang 

terjadi di pemerintahan. Sebelum adanya kasus #WajibLengserkanJokowi banyak kasus 

lain yang terjadi di Indonesia yang tadinya dianggap tidak penting, setelah kasus tersebut 

viral dan banyak pengguna twitter menyumbangkan hastag pada banyak kasus lain, 

sampai akhirnya kasus tersebut terangkat dan didengar sampai ketelinga pemerintah, 

akhirnya dari sini kasus tersebut mendapat perhatian dan respon pemerintah. Hal ini 

membuktikan bahwa peran media sosial twitter tidak bisa dianggap remeh dan sangat 

efektif dalam membentuk gerakan sosial tersebut.  

Informasi melalui media sosial twitter dapat dilakukan secara individu ataupun 

serentak. Menggunakan media sosial twitter secara serentak dalam membicarakan suatu 

topik, membahas atau mengangkat suatu kasus secara bersama-sama dengan pengguna 

media sosial twitter lain, baik melalui tulisan ataupun gambar-gambar sindiran berupa 

mame-mame inilah disebut dengan awal mula terbentuknya gerakan sosial. Semakin 

viral suatu kasus akan semakin besar gelombang aksi gerakan sosial tersebut. Tekanan 

media sosial bertujuan untuk menekan pemerintah merespon keluhan rakyat. Begitu 

pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pemakai sosial media 

membuat informasi mudah didapatkan dari mana saja terutama melalui media sosial itu 

sendiri, sehingga tekanan masyarakat melalui media sosial ini digunakan untuk 

menunjukkan kekuatannya guna menekan kekuatan pemerintah. Postingan melalui 

media sosial twitter dapat dengan mudah di share atau dibagikan ke media sosial lainnya. 

Isu-isu yang berkembang melalui informasi yang didapat di media sosial akan menjadi 

topik hangat dari pengguna twitter, sehingga dapat dengan mudah informasi tersebut 

menyebar ke berbagai kalangan pengguna media sosial tersebut. 

 

4.4.2   Tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada pengguna media 

sosial twitter dilingkungan mahasiswa UKSW 

Kasus #WajibLengserkanJokowi merupakan suatu gerakan yang dibentuk oleh 

masyarakat melalui media sosial twitter karena mereka merasa kecewa dengan adanya 

isu mengenai penundaan pemilu tahun 2024, dimana banyak dukungan dari orang-orang 

berkepentingan yang mendukung bahwa Presiden Joko Widodo harus naik menjadi 3 

(tiga) periode. Hal ini memicu kemarahan publik lantaran isu ini terus berkembang 
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meskipun Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa beliau tidak akan 

menjabat lagi untuk 3 (tiga) periode. Meskipun begitu karena setelah ucapan Bapak 

Presiden Joko Widodo isu-isu dukungan dan penundan pemilu 2024 masih terus muncul 

di pemberitaan, hal ini yang membuat masyarakat terus bersuara melalui media sosial 

twitter dan semakin banyak cuitan di twitter yang mengutarakan kritikan, keluhan, dan 

kemarahan masyarakat dengan membawa hastag atau tagar “Wajib Lengserkan 

Jokowi”. Tagar “Wajib Lengserkan Jokowi” pada media sosial twitter menjadi trending 

topic di twitter Indonesia lebih dari satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa harusnya hal 

ini serius dan seharusnya harus segera ditangani oleh pemerintah atau seharusnya 

pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena trending topic 

#WajibLengserkanJokowi ini. 

Twitter dalam membentuk gerakan memang lebih cepat tanggap, karena tidak 

memerlukan menghabiskan waktu, memerlukan tempat dan mengeluarkan uang untuk 

membentuk suatu gerakan sosial tersebut sehingga gerakan sosial melalui media sosial 

bisa lebih cepat terbentuk. Selain itu fenomena trending topic pada media sosial twitter 

tidak bisa dianggap sepele. Trending topic  menjadi indikator sebuah masalah jadi begitu 

penting sehingga pengguna media sosial terkhusus twitter menjadikan trending topic 

sebagai bahasan yang sepertinya harus mereka ketahui.  

Tidak sedikit mahasiswa di UKSW yang sangat aktif dan tertarik mencari berita-

berita terbaru yang tengah viral di twitter, karena dibandingkan media sosial lain twitter 

dirasa lebih uptodate mengenai sebuah berita-berita terkini, apalagi isu-isu tentang 

politik. Bukan hanya warga sipil akan tetapi pejabat atau orang penting lainnya juga 

sering menuliskan “cuitan” dimedia sosial twitter dengan bahasa-bahasa yang lebih 

frontal. 

Seruan gerakan sosial di twitter #WajibLengserkanJokowi sukses membuat aktivis 

mahasiswa dan masyarakat berani untuk turun langsung ke jalan. Kasus tagar di twitter 

#WajibLengserkanJokowi akhirnya di tunjukkan dengan aksi turun jalan langsung oleh 

para aktivis mahasiswa yang terikat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh 

Indonesia (BEM SI) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), buruh dan warga sipil pada 

tanggal 11 April 2022 sampai 21 April 2022 dan sampai mendapat dukungan dari warga 

internet (warganet) dan masyarakat sipil, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah 

dalam melihat kritikan dan keluhan masyarakat melalui media sosial tidak dianggap 
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penting sampai mahasiswa dan masyarakat harus sampai turun kejalan untuk 

menyuarakan kritikannya. Apalagi saat ini medsos merupakan tempat warga negara 

Indonesia untuk temoat mengadu, menyampaikan keluhan dan kritikan.  

Hal tersebut, sangat disayangkan karena kekecewaan masyarakat kepada Pemerintah 

yang membiarkan kritikan dan aspirasi melalui media sosial twitter ini lewat begitu saja 

sehingga terkesan keluhan dan kritikan masyarakat melalui media sosial twitter tidak 

dianggap penting dan serius. Sangat disayangkan melihat bahwa aktivis mahasiswa 

beserta masyarakat sipil sampai harus turun kejalan untuk berdemo menuntut tuntutan 

yang sudah mereka suarakan melalui media sosial media twitter.  

Mahasiswa pengguna media sosial twitter di UKSW cenderung memantau berita viral 

di twitter melalui hastag (#). Mahasiswa UKSW juga ikut memantau dan memberikan 

cuitan menggunakan #WajibLengserkanJokowi. Menurut sebagian mereka semakin 

banyak menggunakan hastag (#) maka suatu kasus akan cepat viral dan kasus atau isu-

isu dimasyarakat tersebut dapat segera terangkat ke media. Hal ini sangat berguna untuk 

membangun opini publik sehingga melalui medsos twitter dapat membuat suatu aksi 

gerakan sosial yang nyata. Gerakan sosial yang terbentuk dalam kasus 

#WajibLengserkanJokowi adalah suatu gerakan yang dibentuk langsung oleh lingkungan 

masyarakat yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 

Media sosial twitter sangat sering digunakan di lingkungan mahasiswa UKSW, 

apalagi dalam membentuk gerakan sosial. Kebenaran isu yang dibagikan melalui media 

sosial twitter lebih terpercaya dibandingkan media sosial lainnya. Pengguna media sosial 

twitter bukan hanya orang awam yang menggunakan media sosial twitter untuk 

bersenang-senang saja, banyak “orang penting” yang menuliskan cuitan melalui media 

sosial twitter, kemudian cuitan tersebut sampai viral di media sosial lain. Kasus tagar 

“Wajib Lengserkan Jokowi” adalah alat yang digunakan masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.  

Tindakan gerakan #WajibLengserkanJokowi oleh pengguna medsos twitter, adalah 

suatu bentuk aksi yang dilakukan masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan 

keluhan terkait kelangkaan minyak, kenaikan harga BBM, kenaikan Pajak ditambah lagi 

isu penundaan pemilu 2024. 
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Sebagian informan juga turut menyumbangkan cuitan melalui media sosial 

twitternya dengan #WajibLengserkanJokowi. Salah seorang informan menjelaskan 

bahwa, gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi ini menurut informan pertama sangat 

tepat untuk menyuarakan pendapat atau aspirasinya. Karena perlu kita ketahui, tujuan 

sesungguhnya bukan untuk melengserkan akan tetapi masyarakat butuh ketegasan 

pemerintah, untuk tidak ada penundaan pemilu 2024, terlebih lagi isu-isu penundaan 

pemilu muncul ditengah-tengah isu yang sedang menyengsarakan rakyat contohnya 

BBM naik, minyak goreng langka, harga minyak goreng naik dan lain sebagainya. Tidak 

bertujuan untuk menjatuhkan, akan tetapi semakin ramai suatu tagar, maka akan semakin 

naik pula kasus tersebut di twitter. 

Dapat disimpulkan bahwa tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada 

pengguna media sosial twitter dilingkungan mahasiswa UKSW hanya berupa 

sumbangsih cuitan berupa kritikan melalui akun media sosial twitter mereka. Untuk hal 

tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada pengguna media sosial twitter 

dilingkungan mahasiswa UKSW hanya mengikuti proses framing yang pertama dan 

kedua yaitu Agregate frame dan Consensus frame, akan tetapi tindakan informan yaitu 

mahasiswa UKSW tidak mengacu kepada jenis frame yang ketiga yaitu Collective action 

frame yaitu aspek yang berkaitan dengan konstruksi bahwa masalah hanya bisa diatasi 

dengan cara melakukan aksi protes secara bersama-sama supaya kekecewaan atau 

kemarahan tersebut bisa didengar oleh pengambil kebijakan, dan suatu kebijakan bisa 

diubah. 

 

4.5  Keterbatasan 

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama proses pengambilan data melalui 

wawancara yang dilakukan kurang maksimal, hal ini terjadi karena banyak sekali calon 

informan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) enggan untuk dimintai 

pendapatnya padahal mereka termasuk dalam kategori aktif menggunakan media sosial 

twitter. Informan yang turut menyumbangkan kritikan dan cuitan di media sosial 

twitternya enggan untuk menyebutkan ussername akun twitter nya karena hal ini dirasa 

menyangkut privasi informan. Banyak pula mahasiswa yang tidak mengetahui tentang 

tranding topic di twitter mengenai kasus #WajibLengserkanJokowi karena bagi sebagian 

calon informan menganggap hal tersebut tidak menarik sehingga mereka tidak berminat 
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untuk menyimak tentang perkembangan kasus gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


