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Gerakan sosial (social movement) yang terjadi di sejumlah negara Arab di Afrika utara 
dan Timur Tengah merupakan peristiwa sosial yang mengejutkan karena belum pernah 
terjadi sebelumnya. Disebut ‘mengejutkan’ karena nasib bangsa Arab selama ini seakan 
sudah ditakdirkan untuk selalu takluk di bawah pemimpin otoriter, mulai dari zaman 
Fir’aun hingga era Husni Mubarak. Demokrasi seolah menjadi hal yang tabu dan asing. 
Namun tiba-tiba, satu per satu, rakyat di negara-negara Arab bangkit. Gerakan sosial di 
Aljazair dan Mesir  berhasil menumbangkan pemimpin otoriter. Gelombang gerakan 
sosial pun berlanjut di sejumlah negara lainnya. 
 
Bagaimana dan mengapa gerakan sosial muncul? Apa yang menyebabkan orang 
mengorganisir diri pada saat tertentu dalam suatu upaya kolektif untuk melakukan 
perubahan. Tulisan ini merupakan suatu analisa terhadap  munculnya gerakan sosial di 
suatu negara berdasarkan suatu tinjauan sosiologis yang disebabkan dua faktor yaitu 
adanya apa yang disebut dengan ‘ketercerabutan relatif’ (relative deprivation) dan 
mobiliasasi sumber daya (resource-mobilization), dan bagaimana media baru (Internet) 
berperan penting di dalamnya.  
 
Di Indonesia, para ahli ilmu sosial (sosiolog)  belum memandang penting peran media 
massa, khususnya media baru (Internet), dalam gerakan dan perubahan sosial ini, 
terbukti literatur sosiologi yang membahas mengenai media massa masih sangat jarang, 
jika tidak ingin dikatakan tidak ada. Karena alasan ini, penulis mengajukan tulisan 
yang merupakan suatu analisa terhadap peran media baru sebagai faktor penyebab 
munculnya gerakan sosial. 
 
 
Kata kunci:  gerakan sosial, media baru 
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erakan sosial (social movements) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan bersama 

yang terorganisir yang bertujuan untuk menghasilkan atau menolak perubahan 

fundamental pada suatu kelompok atau masyarakat (Benford, 1992). Herbert Blumer (1955:19) 

mendefinisikan gerakan sosial sebagai “upaya bersama untuk membangun tatanan kehidupan 

yang baru” (collective enterprises to establish a new order of life).  

Beberapa faktor berpotensi untuk mendorong terjadinya perubahan sosial seperti: perubahan 

lingkungan fisik, populasi, teknologi dan ketidakadilan sosial (social inequality). Namun faktor-

faktor tersebut tidak akan menghasilkan perubahan sosial yang sesungguhnya tanpa adanya 

upaya bersama (collective effort) dari para individu yang mengorganisir dirinya dalam suatu 

gerakan sosial. 

Di banyak negara, gerakan sosial memberikan efek dramatik pada arah sejarah dan evolusi 

struktur sosial suatu masyarakat. Di Indonesia, gerakan sosial telah menumbangkan banyak 

pemerintahan, dimulai dari gerakan sosial yang menentang penjajahan Belanda, gerakan sosial 

yang menumbangkan pemerintahan Soekarno pada masa Orde Lama, dan pemerintahan Soeharto 

pada era Orde Baru. Di luar negeri, gerakan sosial paling fenomenal adalah antara lain: 

tumbangnya ideologi komunis di negara-negara Eropa Timur, atau apa yang terjadi di beberapa 

negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya dll.  Negara-negara tersebut selama ini dipandang oleh 

banyak pengamat sebagai “tidak mungkin disentuh” (immune) oleh suatu gerakan sosial. 

Bagaimana dan mengapa gerakan sosial bisa muncul?  Tentu saja semuanya berasal dari 

adanya ketidakpuasan terhadap situasi sosial yang terjadi. Namun demikian, tidak adanya 

gerakan sosial tidak selalu berarti ketidakpuasan terhadap situasi sosial tidak ada. Apa yang 

menyebabkan orang-orang mengorganisir diri pada suatu waktu dalam suatu upaya bersama 

untuk melakukan gerakan sosial dan perubahan. Para ahli sosial memiliki dua alasan untuk 
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menjelaskan mengapa individu-individu pada masyarakat bersedia memobilisir diri untuk 

melakukan perubahan yaitu: ketercerabutan relatif, dan mobilisasi sumber daya. 

 

Ketercerabutan Relatif 

Istilah ketercerabutan relatif (relative deprivation) dapat didefinisikan sebagai “conscious 

feeling of a negative discrepancy between legitimate expectation and present actualities” 

(Wilson, 1973) yaitu perasaan sadar terhadap perbedaan negatif antara harapan sah dan 

kenyataan saat ini. Dengan kata lain, kenyataan yang dihadapi ternyata tidak sesuai dengan 

harapan. Seseorang yang mengalami ketercerabutan relatif menemukan dirinya tidak puas karena 

ia merasa ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, atau lebih inferior, dibandingkan dengan 

orang-orang yang berasal dari kelompok lain.  

Selain faktor ketercerabutan relatif, dua elemen lain juga harus ada sebelum ketidakpuasan 

yang muncul dapat berubah menjadi suatu gerakan sosial. Orang harus merasa bahwa mereka 

memiliki hak (berhak) untuk meraih tujuannya, dan mereka pantas menuntut kondisi yang lebih 

baik dari apa yang mereka miliki sekarang. Pada saat yang sama, kelompok yang kurang 

beruntung ini harus memiliki pandangan yang sama bahwa mereka tidak akan mungkin 

mencapai tujuan mereka melalui cara-cara konvensional. Kelompok tidak akan memobilisir diri 

menjadi suatu gerakan sosial kecuali terdapat persepsi bersama bahwa kelompok bersangkutan 

dapat mengakhiri ketercerabutan relatif hanya melalui tindakan kolektif (Morrison, 1971). 

Namun ketercerabutan relatif belumlah cukup untuk mampu menghasilkan gerakan sosial. 

Selain itu, masyarakat tidak musti harus mengalami ketercerabutan terlebih dahulu untuk bisa 

melakukan gerakan sosial. Ada kalanya, situasi ketercerabutan dapat menghasilkan gerakan 

sosial, namun tidak sedikit situasi yang sama tidak dapat meghasilkan upaya bersama untuk 
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membentuk kembali suatu masyarakat. Untuk dapat terjadinya gerakan sosial, selain harus 

adanya situasi ketercerabutan relatif, dibutuhkan pula kekuatan lain yaitu mobilisasi sumber 

daya. 

 

Mobilisasi Sumber Daya 

Istilah mobilisasi sumber daya (resource mobilization) mengacu pada cara-cara yang 

digunakan suatu gerakan sosial dalam menggunakan sumber daya. Keberhasilan suatu gerakan 

untuk melakukan perubahan akan bergantung pada sumber daya apa yang dimiliki dan seberapa 

efektif gerakan sosial bersangkutan menggunakan sumber daya tersebut.  

Suatu gerakan sosial yang terwujud dalam berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi akan 

dapat terus bertahan sehingga menghasilkan perubahan hanya jika gerakan sosial itu bersifat 

organisatoris (organizational base) dan adanya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan 

faktor penting dalam memobilisasi ketidakpuasan menjadi gerakan sosial. Sering kali suatu 

gerakan sosial dipimpin oleh seseorang yang memiliki karisma.  

Menurut Max Weber, karisma adalah kualitas yang dimiliki seseorang yang menjadikannya 

berbeda dari orang biasa. Peran penting dari seorang pemimpin adalah membangkitkan 

kesadaran pada orang lain bahwa mereka adalah orang yang tertindas. Menurut Karl Marx, 

pemimpin berperan dalam membantu kaum pekerja untuk mengatasi kesadaran yang keliru (false 

consciousness), atau sikap yang tidak mencerminkan posisi objektif kaum pekerja. 

Dewasa ini, perkembangan teknologi media massa, khususnya media baru, dipandang 

sebagai suatu fasilitas baru, dan cara baru untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Internet 

sebagai suatu media baru telah membawa masyarakat secara bersama-sama ke dalam suatu desa 

global untuk dapat melakukan aksi soial. 
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Sebelum munculnya berbagai situs jejaring sosial (social network) di Internet, gerakan sosial 

selalu diidentikan dengan gerakan unjuk rasa atau demonstrasi. Namun pandangan ini berubah 

sejak kehadiran the World Wide Web dengan situs jejaring sosialnya. Fasilitas dunia maya 

memunculkan cara alternatif untuk mengorganisir manusia untuk mendorong dilakukannya 

perubahan atau sebaliknya, menolak perubahan. Internet berfungsi sebagai pemersatu 

masyarakat (“bring people together”). 

Internet sendiri sering disebut dengan nama “komunitas virtual” (virtual community), dan 

sebagai suatu komunitas biasanya terdapat pihak yang melakukan persuasi dalam menyampaikan 

pandangannya kepada orang lain. Internet menjadi sarana untuk mempromosikan pandangan 

atau ideologi alternatif yang menolak berbagi ideologi atau institusi konvensional yang ada. Pada 

dunia maya, ideologi alternatif ini memiliki legitimasi dan posisi yang setara atau sama dengan 

berbagai ideologi arus utama lainnya.  

Para ahli sosial (sosiolog) menyebut gerakan sosial yang didorong oleh kehadiran Internet ini 

sebagai komunikasi yang diperantarai komputer atau computer-mediated communication (CMC) 

yang mampu memperkuat rasa solidaritas kelompok. Kehadiran Internet memungkinkan gerakan 

sosial baru dapat berkembang lebih cepat dari pada yang diperkirakan sebelumnya. Dengan 

demikian, komunikasi tatap muka, yang pada awalnya menjadi syarat untuk terjadinya gerakan 

sosial, dewasa ini sudah tidak diperlukan lagi. 

Keunggulan lain dari media baru sebagai suatu sumber daya bagi munculnya gerakan sosial 

adalah tingkat pengorbanan yang relatif minimal. Orang dapat beraktivitas pada komunitas 

virtual dengan bebas tanpa memberikan dampak signifikan kepada kehidupan mereka sehari-

hari. Pada masa lalu, para aktivis gerakan sosial harus mengorbankan pekerjaan atau waktu 

untuk keluarga mereka. Dewasa ini, mereka berkomunikasi satu sama lain melalui komputer di 
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tempat kerja mereka. Para pembangkang politik, atau bahkan teroris menggunakan Internet 

dengan cukup bebas tanpa merasa terlalu khawatir diketahui atau terlacak oleh pemerintah atau 

aparat keamanan.  

 

Dasar Teori 

Kehadiran Internet sebagai suatu teknologi dengan fasilitas jejaring sosialnya tak pelak 

memberikan pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan 

teknologi dan dikelilingi teknologi hampir dalam setiap gerak kehidupannya. Pada pagi hari, 

banyak orang yang dibangunkan dari tidur oleh alarm jam, banyak juga yang kemudian 

langsung menghidupkan televisi, menyalakan handphone atau komputer untuk memeriksa email 

atau melihat pesan di Facebook. Manusia menggunakan teknologi ketika bekerja sepanjang hari 

dan bahkan  menjelang tidur. Kita sadar atau tidak sadar menjadi tergantung kepada teknologi. 

Menurut Marshall McLuhan (1964, 1967) kehadiran teknologi media bersifat determinan 

(menentukan) dalam membentuk kehidupan manusia. McLuhan mengajukan tiga gagasan 

dasar mengenai pengaruh teknologi media terhadap manusia melalui teori yang dinamakan 

teori ekologi media (disebut juga dengan technological determinism) sebagai berikut:1 

1) Media memengaruhi setiap perbuatan atau tindakan dalam masyarakat (media infuse every 

act and action in society) 

2) Media memperbaiki persepsi kita dan mengelola pengalaman kita (Media fix our perceptions 

and organize our experiences). 

3) Media mengikat dunia bersama-sama (media tie the world together) 

 

                                                           
1 Richard West dan Lynn H. Turner, Introducing Communication Theory, McGraw-Hill, 2007. 
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Asumsi pertama menekankan pada gagasan bahwa dalam kehidupannya, orang tidak dapat 

melarikan diri dari media. Media mampu menembus ke dalam kehidupan manusia yang paling 

dalam. Orang tidak dapat menghindari atau melarikan diri dari media, terlebih lagi jika kita 

menggunakan pandangan McLuhan yang lebih luas tentang media yang tidak saja terbatas pada 

media tradisional (radio, TV, film dll) tetapi juga pada hal-hal yang memberikan pengaruh dalam 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

Asumsi kedua dari teori ini menegaskan bahwa manusia secara langsung dipengaruhi media. 

Para ahli teori ekologi media percaya bahwa media mampu memperbaiki persepsi dan mengelola 

pengalaman kita sebagai manusia. McLuhan menyatakan bahwa media memiliki kekuatan besar 

dalam memengaruhi pandangan kita terhadap dunia. Jika seseorang menonton televisi yang 

menayangkan berita pagi mengenai kejahatan perampokan yang disertai pembunuhan, maka ia 

kemungkinan besar akan menceritakakan hal itu kepada rekan kerjanya di kantor dan 

membicarakan hal itu dengan cukup serius.  

Menurut McLuhan orang bersangkutan telah memulai harinya berdasarkan jenis berita yang 

ditontonnya. Ia merasa perlu untuk lebih waspada dan mudah curiga terhadap orang lain yang 

baru dikenalnya akibat menonton berita mengenai kejahatan. Orang menjadi termanipulasi oleh 

televisi. Sikap dan pengalaman kita dipengaruhi secara langsung oleh apa yang kita lihat di 

televisi, dan sistem kepercayaan seseorang tampaknya juga dapat dipengaruhi secara negatif oleh 

televisi. McLuhan juga menyatakan bahwa televisi memberikan pengaruh besar dalam 

perubahan nilai-nilai kekeluargaan. 

Asumsi ketiga dari teori ekologi media menyebutkan bahwa media  mengikat dunia 

bersama-sama. McLuhan menggunakan istilah global village untuk menjelaskan bagaimana 

media mengikat dunia menjadi satu sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya global. Pada masa 
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ketika media massa belum melampaui batas-batas negara dan penggunaan Internet masih sangat 

terbatas, McLuhan telah memperkirakan bahwa media mampu menyatukan dunia kedalam 

budaya populer dan global. Menurutnya, media mampu menjadikan dunia tak lebih sebuah desa 

atau kampung. Singkatnya, media mampu secara sosial mengelola berbagai masyarakat yang ada 

di dunia.  

Mereka yang tinggal di desa global menerima informasi dengan sangat cepat. Hal ini 

menimbulkan kesadaran untuk peduli dengan masalah orang lain. Sebagaimana sebuah desa atau 

kampung yang memiliki warga yang saling mengenal dan peduli dengan orang lain. Masalah 

yang muncul di suatu negara dapat menjadi masalah dan keprihatinan bagi negara lain. 

Pencemaran lingkungan atau munculnya wabah penyakit di suatu negara akan dapat dengan 

mudah memengaruhi negara lain. Banjir di Eropa, kelaparan di Afrika, dan perang di Timur 

Tengah akan memengaruhi Amerika, Cina dan Indonesia. Singkatnya, masalah orang lain akan 

melibatkan kita dan masalah kita akan melibatkan orang lain. Kita tidak lagi dapat hidup 

terisoloir. Semua ini terjadi berkat media.  

 

Kesimpulan 

 Masyarakat tidak akan melibatkan diri ke dalam suatu gerakan sosial kecuali terdapat 

persepsi yang sama mengenai adanya ketercerabutan relatif, dan bahwasanya 

ketercerabutan relatif hanya dapat diakhiri melalui tindakan kolektif.  

 Keberhasilan suatu gerakan sosial akan bergantung pada seberapa efektif masyarakat 

dapat menggunakan sumber daya. Selain kepemimpinan, sumber daya yang berperan 

penting dalam gerakan sosial adalah media jejaring sosial (social network) yang 

berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi anggota masyarakat.   
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