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Latar Belakang 

Internet sejak kemunculannya di Indonesia pada era 1990an berhasil memegang peranan  

penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, angka 

penggunaan Internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diperkuat 

dengan melihat pada hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), pada 2017, sebanyak 54,86 persen orang Indonesia sudah terhubung ke 

Internet dan jumlah ini diprediksi akan meningkat terus menerus hingga mencapai 65 sampai 

70 persen pada 2018. Tidak hanya itu, hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017 juga membuktikan bahwa sejatinya pengguna 

Internet di Indonesia didominasi oleh generasi Milenial dengan rentang usia 19 sampai 34 

tahun. Selain itu, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga mengungkapkan 

bahwa pengguna Internet di Indonesia mencapai 63 juta orang dan dari angka tersebut, 95 

persennya menggunakan Internet untuk mengakses jejaring sosial atau media sosial.  

Tingginya jumlah angka pengguna media sosial berdasarkan data yang telah dipaparkan di 

atas tentu  dapat memberikan pengaruh yang besar untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Bukan hanya masyarakat yang aktif sosial media, melainkan juga dapat merambah ke yang 

pasif dalam sosial media karena masyarakat yang aktif dalam media sosial cenderung 

menjadikan sesuatu yang viral/hits/menarik di media sosial sebagai topik pembicaraan. 

Melihat besarnya jumlah angka pengguna Milenial serta penggunaan media sosial itu sendiri, 

tidak diragukan lagi hal ini menjadi peluang bagi beberapa pihak juga pemangku kepentingan 

untuk mengambil peran dan eksis melalui media sosial. 

Belakangan ini, yang kerap terlihat menggunakan peluang pada media sosial adalah para elite 

politik dan partai politik dalam momen pemilihan seperti Pilkada. Pilkada DKI Jakarta 

merupakan contoh nyata yang sangat terlihat besar pengaruhnya dalam berbagai aspek. 

Banyak konten-konten kampanye politik yang tersebar luas melalui media sosial, bahkan juga 

telah merambah ke aplikasi komunikasi seperti LINE. Namun terdapat fakta menarik bahwa 

meskipun Milenial cenderung tidak menyukai dan tidak setuju dengan keberadaan kampanye 

politik di media sosial, namun pada tingkat tertentu konten kampanye dapat menarik rasa 

ingin tahu Milenial terhadap keadaan politik. Media sosial juga berada di tingkat ketiga 

sebagai factor terbesar yang mempengaruhi pandangan Milenial terhadap kandiidat. 



	

	

Dalam melakukan kampanye politik di media sosial, tidak jarang para partai politik atau 

kandidat menggunakan sosok public figure seperti artis, social influencer, dan selebgram 

sebagai bagian dari tim sukses partai politik untuk menarik pilihan Milenial dan netizen. 

Melalui laporan ini, dengan menggunakan metode in-depth interview, akan terlihat sejauh 

mana pengaruh penggunaan public figure sebagai tim sukses dalam momen pemilihan serta 

sumber konten seperti apa yang beredar di media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan 

politik Milenial. 

 

Tanggapan Milenial terhadap Keberadaan Kampanye Politik di Media Sosial 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang dilakukan pada rentang 

waktu 12 Februari sampai 15 Maret 2018 setidaknya ada beberapa pertanyaan besar yang 

menjadi pertanyaan dan fokus pada laporan ini berkaitan dengan survei 28 Januari lalu, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Tingkat Kredibilitas Informasi terkait Politik di Media Sosial  

Pada survei yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 28 Januari 2018 lalu, ditemukan fakta 

bahwa sebanyak 39% dari 253 responden Milenial menggunakan media sosial untuk mencari 

informasi. Sebanyak 30% dan 21% untuk berjejaring dan sharing kepada sesama pengguna 

media sosial. Kemudian, melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tiga 

narasumber Milenial pada rentang tanggal 12 Februari sampai dengan 15 Maret 2018, 

ditemukan sejumlah fakta menarik terkait mengapa Milenial cenderung mencari informasi 

melalui media sosial dan seberapa tingkat kredibilitas informasi tersebut.  

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan sebab perkembangan teknologi termasuk pada dunia 

maya saat ini, ternyata berdampak pada perilaku Milenial dalam mendapatkan informasi. 

Melalui keberagaman serta kemudahan informasi yang dapat diakses melalui berbagai cara, 

di era digital ini, Milenial seakan tidak menutup mata bahwa mereka harus dapat 

menggunakan keberadaan teknologi yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Namun, 

Milenial saat ini juga menyadari bahwa keberadaan informasi politik termasuk soal 

kampanye politik di media sosial tidak sepenuhnya kredibel. 



	

	

Menurut keterangan Andrie Yunus, Ketua BEM STHI Jentera 2018, dalam wawancaranya 

dengan penulis pada 14 Februari 2018, dirinya menyatakan setidaknya ada beberapa cara 

yang ia lakukan untuk mendapatkan informasi yang kredibel di media sosial terkait 

kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon. Menurutnya, di media sosial sering ia 

jumpai infografis mengenai pasangan calon tertentu, biasanya terkait hal-hal yang sudah 

dilakukan oleh kandidat. Kemudian, Andrie tak luput untuk melihat sumber yang 

menerbitkan infografis itu sendiri. Akan dianggap lebih kredibel dan meyakinkan, jika 

bersumber dari penelitian NGO yang ahli dalam bidangnya. “Sebagai mahasiswa kan kita 

tidak hanya melihat infografisnya, tapi kalau memang itu (infografis) berbasis data, ya, harus 

dilihat juga sumbernya” ia menambahkan.  

 

Faktor Pendorong Mencari Informasi di Media Sosial 

Dekatnya media sosial dengan kehidupan Milenial saat ini, merupakan salah satu pendorong 

bagi Milenial untuk mencari informasi di media sosial. Tidak terlepas dari globalisasi, 

kehadiran media sosial dengan keberagaman fitur serta kemudahan yang ditawarkannya saat 

ini, memberikan banyak pengaruh kepada “habits” Milenial termasuk juga dalam mencari 

informasi tertentu. Maria Elizabeth, mahasiswi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 

2017, memberikan pandangannya mengenai faktor yang menjadi pendorongnya untuk 

mencari informasi di media sosial meskipun disadarinya bahwa tidak semua informasi yang 

terdapat di media sosial memiliki tingkat kredibilitas yang sama.  

“Karena udah saking biasanya dengan berbagai kemudahan yang disediakan via Internet, dunia 

maya termasuk (juga) dalam media sosial, apa apa (segalanya) juga semuanya (informasi) ada di 

Internet.”  

Selain karena kemudahan mereka untuk mencari informasi di media sosial, perkembangan 

teknologi termasuk dalam media sosial juga seakan menyuguhkan banyak informasi dalam 

berbagai aspek, termasuk informasi menganai keadaan politik saat ini. Jadi, tanpa mencari, 

mereka dengan sendirinya mendapatkan berbagai informasi. Hal tersebut juga menjadi faktor 

perekat antara media sosial dan Milenial.  

 

Tipe Akun yang Dapat Mempengaruhi Pandangan Politik  



	

	

Terdapat beberapa tipe akun di media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan politik 

media sosial, yaitu; pertama adalah akun pribadi dari kandidat itu sendiri.  Menurut Andrie 

Yunus, jika melihat konteks momen politik, akun pribadi dari para kandidat dipandang lebih 

kredibel. Berbeda dengan melihat akun partai politik yang masih kurang mendapatkan 

kepercayaan Milenial terkait informasi yang ditampilkannya. Menurutnya, akun partai politik 

hanya menampilkan progres dari sisi positifnya saja. Sejalan denga pendapat yang 

dikemukakan oleh Andrie Yunus, Moh. Fernanda, mahasiswa STHI Jentera 2017 

memberikan pendapat bahwa akun pribadi kandidat akan lebih memberikan pengaruh 

terhadap pandangan politik Milenial. Misalnya, akun instagram Anies Baswedan dan Zulkifli 

Hasan, tambahnya. 

Ketiga informan, yaitu; Andrie Yunus, Moh. Fernanda, dan Maria Elizabeth berpandangan 

bahwa tipe akun yang dapat mempengaruhi pandangan politik Milenial adalah akun pribadi 

dari para kandidat itu sendiri. Alasannya relatif sama, yaitu karena menurut pandangan 

mereka akun berbasis partai politik lebih terkesan baku, dan informasi yang disediakan hanya 

konten-konten ‘positif’ atau ‘progress baik’ dari para kandidat saja. Hal ini dirasa kurang 

mempengaruhi pandangan Milenial. 

Kedua, adalah akun yang berhubungan dengan track record dari para kandidat itu sendiri. 

Pada dasarnya, dengan sikap konsumtif yang dimiliki oleh Milenial, mereka akan cenderung  

mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai kandidat. Termasuk dalam mencari 

informasi mengenai track record dari para kandidat itu sendiri. 

“Selama ini yang gua tau kalo misal ada pilkada, gamungkin dia (Milenial) nyari akun kayak 

gabungan gitu. Kayak Anis Baswedan, ‘wah ada nih Anies Baswedan. Oh ini loh yang dia (Anies 

Baswedan) udah lakuin di Kemendikbud’” Andrie Yunus, Ketua BEM STHI Jentera. 

Terlebih, akun tersebut cenderung aktif, lebih banyak konten visual, dan memiliki nilai 

substansi yang tinggi. Hal tersebut dapat menarik Milenial sehingga mempengaruhi 

pandangan Milenial terhadap para kandidat. 

 

Tanggapan terhadap Pengaruh Penggunaan Public Figure  

Pada waktu belakangan ini, tidak sedikit partai politik yang menggunakan sosok public figure 

sebagai tim sukses dari momen pemilihan. Tanggapan Milenial mengenai fenomena ini pun 

beragam. Fernanda melihat fenomena ini merupakan sesuatu yang baik, dimana ini 



	

	

merupakan salah satu strategi untuk memikat pemilih. Namun, pada dasarnya ia tetap melihat 

pada track record dari kandidatnya itu sendiri, bukan pada tim suksenya.  Ia akan lebih tetap 

melihat pada visi misi dari pasangan calon yang menyentuh kepentingan publik serta riwayat 

dari pasangan calon itu sendiri. 

Berbeda dengan Fernanda, Andrie berpandangan bahwa akan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pandangan politik Milenial jika partai politik atau kandidat menggunakan 

sosok public figure dalam tim sukses mereka. 

“Sangat berpengaruh, sih.. sebenernya ga dimulai waktu Sophia Latjuba jadi jubirnya ahok. Kalau 

lihat Pilpres kemarin, kelihatan banget artis yang bersebrangan. Dulu di Prabowo ada Dani. Terus di 

Jokowi ada Slank, Kotak. Dan itu bener-bener mengikat dan membuat minat (keadaan politik) 

sebelum mereka tahu siapa kandidat mereka. Yang penting (awalnya) ‘wah idola gue dukung ini nih’ 

lalu ikutan ngedukung. Dan sekarang lagi terjadi juga di Pilgub Jatim. Dari PDIP ngusung yang 

nyanyi jaran goyang, Via Vallen, terus satu lagi siapa gitu.. pokoknya yang sekarang lagi hitz. Dan 

mereka (Parpol) gaet untuk cari dukungan massa. Karena kalo udah gitu, ngeliat calon kandidat di 

nomor sekian kan lah menurut gue karena lebih melihat ke sosok idolanya. Dan 2019 pasti makin gila 

sih.. karena makin banyak artis yang akan terlibat dan mengambil sikap. Dan itu sangat efektif” 

menurut Andrie Yunus. 

Tidak jauh berbeda dengan Andrie, Maria Elizabeth juga menyadari bahwa akan ada 

pengaruh yang diberikan jika kandidat menggunakan sosok public figure dalam 

menyukseskan kampanyenya di media sosial. Namun, ia tidak setuju dengan keberadaan 

sosok public figure yang ikut juga ke dalam ranah politik. Ia berpandangan bahwa, politik 

dan entertainment merupakan sesuatu yang berbeda dan sudah ada ranahnya masing-masing, 

jadi akan terlihat tidak etis jika tercampur diantara keduanya, apalagi masuk sebagai tim 

sukses atau memegang peranan politik. 

“Mungkin pengaruhnya ga harus jadi timses. Kayak misalkan, Kameo Project. Dia bukan timsesnya 

Ahok, tapi dia menyuarakan pendapatnya di youtube kalau misalkan dia mendukung ahok. Kayak gitu 

aja cukup. Tapi dia bukan timses atau jubir kayak Sophia Latjuba gitu. Kalo menurut gue ga banget 

sih kalo yang terlalu ke timses-an (politik) gitu” tambahnya. 

 

 

 



	

	

Kampanye Politik di Media Sosial Dapat Mempengaruhi Milenial untuk Memilih 

Keberaadaan kampanye politik di media sosial, jelas dapat mempengaruhi Milenial untuk 

memilih. Selain menyadarkan Milenial untuk memilih dan akan pentingnya memilih, 

kampanye di media sosial juga dijadikan stimulus untuk Milenial dalam mencari tahu 

informasi mengenai kandidat dan keadaan politik yang terjadi saat ini. 

“Iya dong pasti. Karena Milenial ini sifatnya konsumtif, maka dia akan mencari informasi terkait 

kandidat. Dari situ gua bisa lihat pendekatan dia dengan rakyat. Misal, Zulkifli Hasan, dia ketua 

MPR, dia diganyang-ganyang akan menjadi Cawapres. Nah dari sekarang aja tuh dia banyak bgt 

bantu-bantu ini itu segala macem. Gua sukanya Zulkifli Hasan apa, dia tu Milenial banget gtiu. 

Contohnya dia kalo ketemu kita-kita, fotonya tu gada yg resmi gitu. Dia ngajak selfie. Terus yang ke-

dua dia suka ngadain kuis di akunnya. Gue gatau sih siapa yang megang akunnya, tapi dari situ udah 

keliatan itu adalah cara pendekatannya dia bahwa dia gaul. Ini pemimpin lho gaul, humble, dan ga 

kolot.” Menurut Moh Fernanda Gunawan. 

“Lumayan berpengaruh, sih. Karena emang itu udah kewajiban gue untuk milih dan bisa memilih, 

maka menyadarkan gue untuk memilih. Gue sekarang udah gede, udah bisa menyuarakan pendapat 

gue, pilihan gue, dimana pilihan gue itu sendiri bisa merubah Indonesia. Dan dengan adanya 

kampanye di media sosial, jadi kan sekarang gue tahu nih siapa yang baka jadi calon pemimpin, jadi 

gue bisa riset-riset gitu lah dia tuh gimana sebelum-sebelumnya. Itu salah satu hal yang membuat gue 

nantinya akan memilih siapa karena gue mikir suara gue prnting. Lihat cari positif dan negatinya 

(kandidat)” menurut Maria Elizabeth Larasati. 

“Berpengaruh (untuk memilih). Karena menurut gue, bisa jadi perbandingan. Tapi tetap tergantung 

juga pada orang masing-masing. Kalo gue pribadi, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ketika misal 

sekarang Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil menampilkan hasil kerjaan dia melalui medsos lewat 

visual ataupun lainnya, kadang gue ‘Wah, ini yang baik-baiknya doang nih”. Itu ngedorong gue 

unutk riset ‘wah ini bener gakya data ini’, gue cek dari situs lain atau dari penelitian orang lain. Dan 

setidaknya itu mendorong gue pertama, buat milih, terus buat meyakinkan pilihan malah, ketika 

ternyata yang diluar bukan media sosialnya si paslon dan ternyata data yang disajikan itu benar 

adanya, semakin yakin dong. Kalo misalkan beda, wah, kayaknya ini bukan pilihan gue. Jadi ada 

persepsi kayak gitu kalo misal media sosial turut bermain dalam kampanye politik” menurut Andrie 

Yunus. 

 

 

 



	

	

Penutup dan Kesimpulan  

Melalui wawancara yang telah dilakukan, maka terdapat dapat diketahui sumber konten 

seperti apa yang dapat mempengaruhi pandangan politik Milenial, tipe akun yang besar 

pengaruhnya pada pandangan Milenial terhadap para kandidat, pengaruh partai politik 

menggunkan public figure sebagai tim sukses, dan seberapa besar kampanye politik di media 

sosial mempengaruhi Milenial untuk memilih. 

Meskipun Milenial menyadari bahwa tingkat kredibilitas informasi terkait politik di media 

sosial tidak cukup kredibel, namun Milenial tetap menggunakan media sosial itu sendiri 

untuk mendapatkan informasi. Hal ini didorong oleh kemudahan dalam mengakses media 

sosial serta kedekatan Milenial dan media sosial dalam kesaharian.  

Dengan menyadari bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait politik tidak cukup 

kredibel, Milenial memiliki langkah-langkah tersendiri untuk mencari kredibilitas dari 

informasi tersebut. Milenial saat ini tidak langsung percaya akan informasi yang beredal di 

media sosial. Mereka cenderung mencari lebih lanjut terkait informasi yang mereka dapatkan 

melalui cara yang beragam, yaitu; pertama dengan melihat akun-akun yang relevan terkait 

dengan konten. Kedua, jika data yang ditampilkan berupa infografis, maka melihat sumber 

yang menerbitkan informasi tersebut. Ketiga, mencari informasi dengan cara riset melalui 

website atau artikel terkait informasi yang relevan dengan konten. 

Pada tingkat tertentu, kampanye politik yang dilakukan di media sosial oleh para pihak dapat 

mempengaruhi pandangan politik Milenial. Tipe akun pribadi dari seorang calon kandidat 

dinilai lebih dapat memengaruhi pandangan politik Milenial ketimbang akun berbasis partai 

politik karena akun pribadi kandidat lebih banyak menampilkan kegiatan dari pribadi 

kandidat itu sendiri, dan terkesan informal. Sedangkan jika melihat pada akun berbasis partai 

politik, Milenial menganggap akun tersebut terkesan baku, dan informasi yang disediakan 

hanya sebatas konten ‘positif’ dan ‘progress baik’ dari para kandidat dan partai itu sendiri. 

Tipe akun yang berhubungan dengan track record dari para kandidat itu sendiri juga dinilai 

sangat mempengaruhi pandangan Milenial karena melalui akun tersebut, dapat melahirkan 

pandangan tersendiri untuk Milenial terhadap para kandidat. Terlebih akun-akun tersebut 

(akun pribadi dan akun yang berhubungan dengan track record) menampilkan banyak konten 

visual. Selain dapat mempengaruhi pandangan Milenial, juga dapat menarik minat Milenial 

untuk peka terhadap keadaan politik yang terjadi saat ini. 



	

	

Fenomena public figure yang turut serta menyukseskan kampanye politik di media sosial pun 

tidak luput dari perhatian Milenial. Tanggapan Milenial mengenai hal ini pun beragam. 

Milenial melihat ini sebagai sesuatu yang positif, dimana hal ini dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk turut terlibat dalam momen pemilihan itu sendiri. Namun, Milenial tidak 

terpengaruh dengan keberadaan public figure dalam tim sukses salah satu pasangan calon. 

Milenial bahkan cenderung kurang memyukai jika terdapat public figure yang ikut tergabung 

dalam tim sukses suatu kandidat pasangan calon. Tetapi secara keseluruhan, kampanye 

politik di media sosial dapat mempengaruhi Milenial untuk memilih karena dengan 

keberadaan kampanye politik di media sosial, secara langsung maupun tidak langsung 

menyadarkan Milenial untuk memilih. 

 


