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2. Identitas 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 

 

3. Hasil Wawancara Informan 

 

Butir 

Pertanyaan 

Jawaban Pertanyaan 

HS FD DS GL 

6. 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. 

7. Apakah 

kamu 

mengatahui 

kasus yang 

tengah viral 

di twitter 

yaitu kasus 

#WajibLengs

erkanJokowi

? 

Iya tau banget.  Iya tau. Bagi 

anak hukum 

kasus-kasus 

yang viral di 

media sosial 

saya sangat 

tertarik apapun 

kasusnya. 

Iya tau, karena 

hastag nya 

bertahan di 

tranding topik 

berhari-hari 

jadi sayapun 

kepo. 

Iya tau. 

8. Dalam kasus 

ini, 

menurutmu 

gimana peran 

twitter dalam 

membentuk 

gerakan 

sosial 

#WajibLengs

Menurutku 

media sosial 

twitter 

mempunyai 

peran yang 

sangat penting 

dalam 

membentuk 

gerakan sosial. 

media sosial 

twitter salah satu 

media penyalur 

informasi. 

Melihat kasus 

ini semakin 

berkembang dan 

dindengar 

banyak orang 

Sebenernya 

kasus ini 

adalah 

perwujudan 

dari 

masyarakat 

dalam 

menyampaikan 

unek-unek 

Menurutku 

informasi 

yang didapat 

di media 

sosial twitter 

bisa jadi 

konten yang 

akan 

mendapat 
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erkanJokowi 

pada 

pengguna 

twitter di 

kalangan 

mahasiswa 

UKSW? 

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. 

membuktikan 

kalau media 

sosial twitter 

bisa membuat 

suatu gerakan. 

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. 

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. 

9. Perlu atau 

tidakkah 

mahasiswa 

melakukan 

demo besar-

besaran 

dengan 

mengajukan 

beberapa 

tuntutan 

tersebut. 

Negara 

Indonesia kan 

negara 

demokrasi jadi 

sah-sah aja 

kalau mau 

demo. 

Tujuannya kan 

untuk 

menyampaikan 

aspirasi bukan 

untuk 

menjatuhkan.  

Ya sebenernya 

tidak perlu 

dilakukan. 

Soalnya Pak 

Jokowi sudah 

menyampaikan 

kalau isu 

penundaan 

pemilu itu tidak 

akan terjadi. 

Takutnya demo 

ini jadi ajang 

orang-orang yg 

kontra dengan 

kepemimpinan 

Bapak Jokowi. 

Aku setuju 

sama pendapat 

FD. Tapi gak 

ada salahnya 

juga kalau mau 

demo. Kan 

yang 

dikeluhkan 

masyarakat 

bukan Cuma 

penundaan 

pemilu. 

Masalah 

minyak, pajak, 

BBM juga jadi 

masalahnya. 

Sah-sah saja 

kalau mau 

demo. Yang 

penting tidak 

menimbulkan 

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. 
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10. 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. 

 


