
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Menjelang pemilihan presiden pada tahun 2019 bulan april lalu, seluruh 

masyarakat Indonesia terlihat semangat dan antusias untuk menggunakan hak 

suaranya. Akan tetapi, berbeda dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2014 

antusias warga terhadap pemilu sebesar 69,58%, sedangkan pada tahun 2019 

antusias warga terhitung angka sebesar 70-80% dengan demikian angka tersebut 

menunjukkan adanya dinamika yang sangat menonjol di tengah masyarakat dan 

banyak yang merespons pesta demokrasi lima tahunan ini, salah satunya di media 

sosial (dalam website https://nasional.sindonews.com, di akses 24 Juni 2019, 

pukul 11.24 wib). Dinamika di dunia maya memiliki peran strategis dalam pemilu 

kali ini. Tidak hanya untuk kampanye, media sosial juga digunakan sebagai media 

untuk memengaruhi masyarakat sebelum menentukan pilihannya. Hal tersebut 

sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Charta Politika yang menyebutkan 

bahwa informasi di media sosial memiliki pengaruh terhadap responden dalam 

menentukan pilihannya saat pemilihan umum tahun 2019 mendatang (dalam 

katadata.co.id, 2019).  

Survei yang dilakukan pada periode 19-25 Maret 2019 lalu dengan 

menggunakan metode wawancara terhadap 2.000 responden kelurahan yang 

tersebar di seluruh wilayah di Indonesia diperoleh hasil yaitu sebesar 24,4% 

responden mengatakan media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka, 

sedangkan sisa nya sebesar 37,8% media sosial cukup berpengaruh terhadap 

pilihan mereka (dalam Katadata.co.id, 2019). Hasil survei charta politika di atas 

menunjukkan bahwa kehadiran media sosial memiliki banyak kelebihan jika 
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dibandingkan dengan media yang selama ini dipergunakan. Adapun kelebihan 

media sosial yaitu menyediakan fasilitas interaksi antar pengguna yang bersifat 

tekstual, audio, dan audio visual, serta menembus batas ruang dan waktu.  

 

Kelebihan yang dimiliki media sosial saat ini memiliki kekuatan besar 

dalam menyebarkan berita, baik dalam hal kecepatan, pembahasan bahkan juga 

skala/jumlah yang mengkonsumsinya. Sebuah berita yang sederhana dapat 

disebarkan dengan sangat cepat, dalam skala yang masif dan tersebar tanpa 

melihat jarak, namun konten yang disampaikan belum tentu terdapat unsur 

kebenarannya, maka berita itu juga akan tersebar dengan sangat cepat, masif dan 

tidak memandang jarak. 

Modernisasi pada setiap aspek kehidupan saat ini sudah terlihat nyata di 

Indonesia. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi, kehadiran media 

sosial dapat dikatakan sebagai salah satu media baru (new media) yang memiliki 

peran dan implikasinya terhadap fungsi komunikasi di masyarakat, hal ini pun 

telah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Sehingga tanpa kita 

sadari, mau tidak mau kita telah terjun ke dalam dunia teknologi untuk 

mengimbangi persaingan di era digital. Sesuai dengan pernyataan McQuail dalam 

bukunya yang berjudul Mass Communication Theory (2000: 17) mengenai sosial 

media yang memiliki tingkat sosialisasi yang interaktif, tingkat kebebasan yang 

tinggi dan tingkat kesenangan yang sesuai dengan pemegang media, yaitu 

individu. Sehingga media sosial dapat diklasifikasikan sebagai media baru, karena 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan media lama, yaitu menyediakan fasilitas 

interaksi antar sesama atau pengguna yang bersifat tekstual, audio, dan audio 

visual, serta menembus batas ruang dan waktu.  
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Kelebihan dan nilai tambah yang dimiliki media sosial tentu memberikan 

implikasi terhadap teori fungsi komunikasi yang selama ini diketahui, hal tersebut 

sesuai dengan Wiliam I. Gorden dalam Mulyana, D pada bukunya yang berjudul 

Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (2005:5-30) yang mengkategorikan fungsi 

komunikasi menjadi empat, yaitu: 1) fungsi komunikasi sosial merupakan sebuah 

fungsi yang sangat penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan 

ketegangan; 2) fungsi ekspresif adalah sebuah fungsi untuk menyampaikan 

perasaan-perasaan (emosi) kita; 3) fungsi instrumentritual; dan yang terakhir 4) 

fungsi intrumental merupakan sebuah fungsi untuk menginformasikan, mengajar, 

mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. 

Perkembangan media sosial meningkat begitu pesat, sehingga setiap 

tahunnya di Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari 

banyaknya jumlah anggota yang dimiliki oleh masing-masing situs jejaring sosial 

tersebut. Salah satunya adalah twitter, Pada tahun 2015, jumlah akun pengguna 

aktif twitter di Indonesia dapat mencapai 50 juta orang (Deliusno, 

2015http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/16465417/Pengguna.Twitter.di.In

donesia.Capai.50.Juta/, diakses pada 28 Maret 2019, pukul 18.15 wib) dengan 

demikian media sosial twitter dapat dikatakan salah satu media yang paling sering 

digunakan untuk menyuarakan pemikirian-pemikiran atau opini masyarakat 

Indonesia. 

Penggunaan media sosial dalam komunikasi membawa dampak besar bagi 

masyarakat penggunanya. Media sosial juga dapat membius dan memengaruhi 
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masyarakat lewat konten-konten yang ada di dalamnya. Akan tetapi, tidak semua 

penggunaan media sosial akan selalu memiliki dampak positif, namun juga 

memiliki dampak negatif. Contohnya, pada bulan Februari tanggal 13 tahun 2019, 

masyarakat Indonesia dikejutkan oleh salah satu cuitan yang di tulis CEO 

Bukalapak melalui akun media sosial twitter pribadinya mengenai budget 

research & development (R&D).  Cuitan yang di tulis oleh CEO Bukalapak 

kemudian ditanggapi oleh warganet, hingga dampak negatif yang didapatkan oleh 

CEO tersebut yaitu muncul ribuan cuitan menggunakan tagar #uninstallbukalapak 

tidak hanya itu cuitan tersebut juga memberi dampak negatif terhadap pengguna 

twitter lainnya, yaitu pak Jokowi. 

Bukalapak merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. 

Berdasarkan peta e-commerce Indonesia dengan pertumbuhan e-commerce yang 

menarik dari tahun ke tahun. Senada juga dengan data sensus Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019) tercatat bahwa, industri 

e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen 

dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit, sedangkan riset 

terbaru google dan termasuk dalam laporan economy SEA 2018, menunjukkan 

bahwa ekonomi digital Indonesia tahun ini mencapai US$27 miliar atau sekitar 

Rp391 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia 

berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi 

sebesar 49 persen. 

Berdasarkan data di atas, keberadaan e-commerce di Indonesia bukanlah 

hal asing. Sebagai salah satu dari sepuluh e-commerce terbaik, Bukalapak yang 
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merupakan toko online buatan anak Indonesia mampu menggeser eksistensi toko 

offline (dalam idntimes.com, 2019). Hal tersebut tentunya sangat menyita 

perhatian masyarakat, tak terkecuali terhadap CEO-nya. Berikut isi cuitan CEO 

Bukalapak yang berhasil menyita perhatian: 

 

“Omong kosong industry 4.0 kalau budget R & D Negara kita kayak gini 

(2016, in USD) 1. US 511B, 2. China 4518, 3. Jepang 1658, 4. Jerman 

118B, 5. Korea 91B, Taiwan 33B, 14. Australia 238 24, Malaysia 10B 25. 

Spore 10B 43. Indonesia 28. Mudah-mudahan presiden baru bisa makin” 

tulis Achmad Zaky di cuitannya (sumber berita: Twitter 15 Februari 

2019). 

 

Berkenaan dengan cuitan CEO bukalapak di atas, cuitan tersebut kemudian 

dengan cepat tersebar ke media-media sosial lainnya hingga menjadi viral. 

Viralnya #uninstallbukalapak pada saat itu, sehingga merespon munculnya tagar 

lain yaitu #UninstallJokowi, cuitan tersebut hadir ketika beberapa netizen 

memiliki pemikiran yang sejalan dengan CEO Bukalapak tersebut. Jokowi yang 

merupakan calon presiden dengan nomor urut satu tersebut menjadi ikut terserang 

cuitan netizen. Berkaitan dengan cuitan di atas, kemudian peneliti mencoba untuk 

mengambil data dengan cara menganalisis isi dari media sosial twitter mengenai 

hashtag #uninstallbukalapak CEO Bukalapak, Ahmad Zaky. 

Media sosial saat ini memiliki kekuatan besar dalam menyebarkan 

informasi, selain masyarakat membaca isi berita dari media massa juga dianggap 

sangat kuat, hal ini di buktikan dengan beberapa teori media dan hasil penelitian 

yang menunjukan bahwa media sosial tidak saja mampu membentuk opini publik, 

tetapi juga dapat merubah sikap seseorang pada saat mau memberikan keputusan 

kepada siapa suara di berikan. Adanya kekuatan yang dimiliki media sosial 
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twitter, maka tidak heran para “pemburu kekuasaan” dan aktor politik menjadikan 

media sebagai senjata untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas (Hasrullah, 

2014:43-44 dalam Maulana, 2017:5 dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Komunikasi Suatu Pengantar). 

Banyaknya pemberitaan mengenai cuitan CEO Bukalapak dan juga calon 

presiden nomor urut satu yang ditampilkan oleh berbagai media massa pun 

menjadi viral dengan hashtag #uninstallbukalapak dan #uninstalljokowi sehingga 

menimbulkan polemik pro dan kontra beberapa saat di tengah panasnya pemilu 

tahun 2019, bahkan sampai menimbulkan opini masyarakat yang dikait-kaitan ke 

arah komunikasi politik oleh seluruh masyarakat dari masing-masing pendukung 

paslon. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut. Penulis memiliki perspektif sendiri mengenai hashtag 

#uninstallbukalapak ini dapat menjadikan pilpres tahun 2019 semakin memanas 

di tengah masyarakat jika tidak segera ditangani sehingga menimbulkan dampak 

maupun terpaan-terpaan negatif terhadap masing-masing pendukung paslon.  

Namun, dalam penelitian ini penulis tidak dapat menganalisa lebih dalam 

mengenai opini pro dan kontra terkait cuitan tersebut, akan tetapi penulis 

membatasi pada interpretasi dari struktur isi hashtag (#) di twitter secara kualitatif 

yang berkaitan dengan topik hashtag #uninstallbukalapak.  

Adapun struktur yang dimaksud adalah kategori atau tema-tema yang 

muncul dari masing-masing konten kemudian menyimpulkan dan mengambil 

pemaknaan secara menyeluruh dari tema-tema tersebut. Karena, sebuah 
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pemberitaan atau topik dapat menjadi trend topic tergantung dari berapa banyak 

jumlah pengguna twitter yang melakukan retweet, reply atau mention, berapa 

lamanya trending topic pun beragam dan tidak bisa kita tentukan berapa persen 

selama satu hari bertahan atau sampai berapa lama pemberitaan atau topik tersebut 

dapat bertahan di media sosial twitter dan hashtag (#), #uninstallbukalapak yang 

menjadi trending topic dalam twitter yang dijadikan sebagai parameter 

penyebaran informasi di dalam media sosial tersebut.   

Jika dilihat dari jumlah penelitian yang telah dilakukan yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu mengenai analisis isi kegunaan hashtag atau tanda 

pagar di media sosial secara umum masih sangat minim. Sementara dalam 

penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena lebih melihat pada analisis teks 

atas hashtag tersebut dalam proses komunikasi pada cuitan CEO Bukalapak di 

media sosial. Dengan demikian hasilnya diharapkan bisa menemukan potensi 

yang lain dari tanda pagar di media sosial. Berikut penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan tesis yang ditulis : 

Christiany Juditha dalam jurnal Trending Topic Phenomenon On Twitter: 

Discourse Analysis Of Tweet #Savehajilulung dari Balai Besar Pengkajian dan 

Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar yang diterbitka 

Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan Vol. 16 No. 2 Desember 2015 

menyatakan Media sosial Twitter paling aktif digunakan di Indonesia. 

Penggunanya kerap terlibat dalam topik yang sedang hangat dibicarakan di dunia 

maya. Tidak heran jika trending topic Twitter banyak didominasi oleh topik asal 

Indonesia. Fenomena yang melahirkan kebebasan berpendapat di media sosial ini 
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juga memunculkan masalah dimana jika ada topik tertentu yang tidak disukai 

maka tanpa sungkan para netizen ramai-ramai membully pihak-pihak tertentu 

salah satunya pada kasus Haji Lulung. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendapatkan gambaran tentang analisis wacana twit #SaveHajiLulung yang 

menjadi trending topic di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi 

wacana van Dijk yaitu struktur makro, super struktur dan struktur mikro. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa tema yang paling menonjol adalah pengambaran 

sosok Haji Lulung secara negatif (sindiran) oleh para netizen. Skema pendapat 

netizen ini mengikuti perkembangan isu kasus setiap harinya. Ada proses dimana 

wacana Haji Lulung ini pertama kali bergulir di media massa yang kemudian 

banyak mendapat tanggapan netizen. Proses wacana semakin berkembang 

menjadi tidak sekedar postingan twit dan retwit saja, namun diikuti dengan meme 

(gambar lucu) tentang Haji Lulung. Makna yang ditekankan kebanyakan 

mengandung unsur parodi, cenderung hiperbola (melebih-lebihkan) dan 

repetisi/alterasi (mengulang-ulangi). 

Sherly Nelsa Fitri, Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 

berjudul Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Sebagai Sarana 

Kampanye dalam Pemilu. Jurnal diterbitkan oleh Seminar Nasional Hukum 

Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 284-303. 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tagar yang sedang ramai diperbincang di 

media sosial gerakan #2019GantiPresiden. Tagar ini dikaitkan dengan jenis black 

campaign. Penelitian hukum ini penelitian hukum normatif, yang mana penelitian 

ini bersifat prespektif dan terapan. Bahkan hukum tersebut dikumpulkan melalui 
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studi dokumen (studi pustaka), menggunakan teknik deduksi. Hasilnya bahwa 

Gerakan ini sebenarnya, sah-sah saja dilakukan sebab ini merupakan kebebasan 

dari tiap orang untuk berpendapat akan tetapi dapat menjadi suatu bagian dari 

black campaign jika mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah 

serta kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. 

Berdasarkan kajian literatur di atas, minimnya penelitian terdahulu 

mengenai #uninstallbukalapak belum ada, sehingga penelitian ini menjadi 

penelitian pertama di indonesia yang meneliti tentang #uninstallbukalapak. 

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan, terdapat satu 

penelitian yang menjadi bahan rujukan pada penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh  Christiany Juditha dalam jurnal Trending Topic Phenomenon On 

Twitter: Discourse Analysis Of Tweet #Savehajilulung dari Balai Besar 

Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar 

yang diterbitka Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan Vol. 16 No. 2 

Desember 2015. Dengan demikian penelitian Christiany Juditha tersebut menjadi 

bahan peneliti untuk mencoba mengembangkan kategori-kategori berdasarkan 

prosedur teknik analisis secara induktif ataupun kajian-kajian literatur yang 

menggunakan teknik serupa. Sehingga, tantangan besar yang penulis hadapi 

dalam penelitian ini adalah minimnya kajian ilmiah atau penelitian dalam negeri 

terkait analisis isi atau teks twitter secara kualitatif mengenai cuitan atau 

tanggapan CEO Bukalapak, serta tanggapan pemerintah terhadap program kerja 

mengenai budget research and development.  
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Paola-Maria Caleffi dari University of Verona Italy, 

paolamaria.caleffi@univr.it dalam jurnal berjudul The ‘hashtag’: A new word or a 

new rule? yang dipublikasikan oleh In SKASE Journal of Theoretical Linguistics 

[online]. 2015, vol. 12, no.2 [cit. 2014-06-25] jurnal ini menganalisa hashtagging 

sebagai proses produktif dari word formation dalam bahasa Inggris dan Italia, baik 

online maupun offline. Analisis didasarkan pada contoh hashtag dari korpus tweet 

dan sampel yang muncul di offline dunia. Studi ini mengusulkan taksonomi 

tentatif tipe hashtag dan mengajukan pertanyaan tentang sifat ‘produk’ 

hashtagging. Ini juga mengomentari pragmatis eksploitasi sampel yang terkumpul. 

Lebih lanjut menunjukkan bahwa hashtag juga dapat dianggap sebagai produk 

yang baru proses morfologi, yaitu hashtagging, mekanisme yang dapat 

menghasilkan hampir berbagai bentuk tanpa batas dengan menyatukan kata-kata, 

dan dengan demikian menghasilkan item baru ‘linguistik. Jika kita menganggap 

tagar sebagai produk dari mekanisme tersebut, muncul pertanyaan sifat dari 'item 

linguistik' ini, yang merupakan kata-kata dan bukan kata-kata. Memang, 

aklasifikasi hashtag sesuai dengan kategorisasi tradisional dari bagian-bagian 

pidato tampaknya menjadi masalah kritis. Hashtag dapat mengambil berbagai 

bentuk yang merupakan pemberian tag bagian-of-speech berdasarkan bahasa 

alami hampir tidak mungkin. 

Meskipun ditemukan data tersebut, penulis hanya akan mengembangkan 

untuk kepentingan penelitian dan membentuk penyusunan pengelompokan 

kategori dalam prosedur analisis isi yang juga memiliki nilai penting dan harus 

bersifat objektif serta ilmiah. Terdapat 3 kategori yang diterapkan oleh penulis 
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ketika menyusun kategori analisis isi, yaitu: mutually exclusive, exhaustive, dan 

reliable (Eriyanto, 2011) dalam bukunya berjudul Analisis Isi: Pengantar 

Metodologi untuk Penelitian Ilmu. Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. 

 

1.2. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah 

 Fokus penelitian ini terdapat pada titik berat pendapat masyarakat atau 

makna di balik tanda pagar tersebut yang memiliki perbedaan dalam 

mengkonsumsi teks atau cuitan dari CEO Bukalapak. Bagi para pendukung 

Presiden Joko Widodo yang menyebut makna tagar adalah serangan terhadap 

Jokowi (Detik.com. 2018). Akun @ganjarpranowo milik politikus PDI Ganjar 

Pranowo menanyakan maksud dari tagar tersebut apakah artinya adalah hendak 

mengganti sistem pemerintahan atau tidak (Detik.com, 2018).  

Dari gambaran tersebut, makna hastag yang dikemukakan antara dua belah 

pihak sangat jauh berbeda. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian 

dengan topik Representasi Makna Tagar #uninstallbukalapak di Media Sosial 

Twitter.  Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah 

penelitian (research question) dalam studi ini adalah tentang apa makna dari isi 

tagar #uninstallbukalapak? dan opini dikaitkan dengan citra di masyarakat. 

 

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah terkait strategi dan 

pemaknaan opini masyarakat melalui media sosial secara kualitatif. Selain itu juga 

untuk menambah pengetahuan serta kajian opini masyarakat bagi kalangan 
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akademisi dan penulis, khususnya pada analisa isi atau konten secara perspektif 

kualitatif. 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Signifikansi Akademis 

 Studi ini dapat diharapkan untuk mengembangkan dan memperkaya studi 

tentang pemaknaan opini masyarakat dari analisis isi. Selain itu juga studi ini 

dapat dijadikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang baru berkaitan dengan 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh media sosial yang dapat membuat 

penggunaan media sosial menjadi tidak baik. Selain itu, dengan penelitian ini, 

diharapkan menjadi pembelajaran khususnya kepada pengguna media sosial untuk 

menggunakan media sosial sebagaimana baiknya seperti memanfaatkan media 

sosial untuk berkreatifitas dan menjadikan media sosial sebagai sarana infromasi 

terbaik dalam bidang keilmuan.  

 

2. Signifikansi Praktis 

Secara praktis, studi ini dapat memberikan manfaat dan memperluas 

wawasan terkait masalah cuitan konten di sosial media yang dikonstruksi oleh 

media massa kepada akademisi media sosial dapat memberikan dorongan bagi 

pendekatan berbasis penyelidikan dan kolaborasi. Kepada pengamat sosial media 

sosial dapat merespon secara pribadi yang cepat [namun tidak terlalu membabi 

buta] melalui sosial media dapat meminimalisir sebuah krisis yang tengah di 
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hadapi, kepada mahasiswa, dan kepada masyarakat umum, media sosial untuk 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah diketahui bahwa media sosial akan 

meningkatkan dan menguatkan "suara" dari individu, masyarakat atau sektor 

masyarakat. Melalui media sosial sangat memungkinkan setiap warga 

menyampaikan aspirasi, pendapat/opini, gagasan sehingga mendorong/menunjang 

pelaksanaan pembangunan yang partisipatif. 

 

1.5. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian merupakan suatu permasalahan apa yang hendak diteliti 

atau masalah penelitian, pembatasan masalah yang dipertegas dalam penelitian. 

Dengan itu, yang dimaksud objek penelitian oleh penulis adalah proses 

menganalisa isi berita hashtag #uninstallbukalapak dengan pendekatan kualitatif. 

Penentuan ini berdasarkan periode tersebut berita yang menjadi trending topic 

pemberitaan pada pertengahan bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2019. 

Sedangkan untuk Lokasi Penelitian yaitu Jakarta Selatan, Pemilihan lokasi 

berdasarkan pertimbangan penulis untuk mengkaji, mengobservasi dan 

menganalisis isi yang dimuat di media sosial twitter. Serta untuk kemudahan 

penulis untuk mencari sumber data sesuai dengan domisili penulis yang berada di 

wilayah yang sama.  




