
 

47 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di BAB IV 

sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Peran media sosial twitter dalam membentuk gerakan sosial pada kasus 

#WajibLengserkanJokowi, dapat digunakan sebagai alat terbentuknya suatu 

gerakan sosial dan media sosial twitter juga lebih cepat dalam menyampaikan 

informasi tentang pemerintahan ke publik sehingga dapat menyebarkan pendapat 

masyarakat dan dapat membentuk opini publik. Melalui media sosial twitter 

informasi yang disebarkan dapat langsung sampai dan menyebar luas di tengah 

masyarakat atau seluruh pengguna media sosial tersebut. Tidak banyak mahasiswa 

UKSW juga ikut memantau dan memberikan cuitan menggunakan 

#WajibLengserkanJokowi. Menurut 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 media sosial twitter dapat membentuk suatu gerakan sosial 

yang nyata. Gerakan sosial yang terbentuk dalam kasus #WajibLengserkanJokowi 

merupakan sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat dalam usaha menuntut 

perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 

2. Tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi pada pengguna media sosial 

twitter, merupakan aksi atau suatu bentuk empati dari masyarakat guna menyuarakan 

penderitaan, atau keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak, kenaikan harga 

BBM, kenaikan Pajak ditambah lagi isu penundaan pemilu 2024. Gerakan 

#WajibLengserkanJokowi di media sosial twitter merupakan salah satu tindakan 

gerakan sosial yang bertujuan untuk menyampaikan kritikan dan keluhan yang 

dirasakan seluruh masyarakat Indonesia kepada pemerintah, dengan harapan 

pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan baik dan cepat terhadap kasus 

kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia saat ini. Menurut informan penelitian, 

gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi di media sosial twitter, sesungguhnya 

bukan untuk melengserkan akan tetapi masyarakat butuh ketegasan pemerintah, 
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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. 

 

5.2  Saran 

Saran dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk 

penelitian selanjutnya demi kebaikan bersama. Adapun saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengingat bahwa peran media sosial terutama twitter pada kasus gerakan sosial 

#WajibLengserkanJokowi sangat dasyat bagi penggunanya dalam membentuk suatu 

gerakan sosial, maka seharusnya siapapun pengguna twitter harus lebih bijak dalam 

menggunakan media sosial twitter, akan lebih baik apabila cuitan melalui media 

sosial twitter tersebut menggunakan bahasa yang kritis dan sopan. Pengguna Media 

sosial twitter dalam menanggapi setiap informasi yang dibaca atau diterima dari 

akun-akun yang menyebarkan sebuah informasi, harus lebih peduli akan kebenaran 

dan sumber informasi agar diri sendiri tidak menjadi penyebar berita bohong karena 

ketidaktahuan akan membedakan berita bohong atau bukan berita bohong. 

2. Melihat tindakan gerakan sosial #WajibLengserkanJokowi dalam kasus ini, 

seharusnya pemerintah dapat lebih kritis dalam menanggapi suara masyarakat. 

Mendiamkan suatu isu dan menambah isu-isu publik, bukan solusi terbaik yang 

dapat menenangkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Harapan kedepan agar 

masyarakat lebih perduli terhadap isu-isu yang berkembang didalam masyarakat dan 

dan dapat menyelesaikan isu tersebut secara cepat tidak dengan menambah isu-isu 

lain, yang pada akhirnya membuat masyarakat kecewa dan melakukan suatu 

gerakan sosial ini lagi dikemudian hari.  

 

 

 

 


