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Latar Belakang  

 

Besarnya angka pemuda di Indonesia saat ini dapat menjadi penentu masa depan Indonesia 

selanjutnya. Berdasarkan laporan penelitian Mc. Kinsey Institute, diperkirakan 70% dari 

populasi Indonesia adalah usia produktif yang berkisar antara 15-64 tahun pada 13 tahun 

mendatang. Pemuda, atau lebih spesifik, milenial di Indonesia memiliki kedekatan yang sangat 

erat dengan perkembangan teknologi saat ini. Terlebih, milenial telah disuguhkan dengan 

berbagai macam bentuk dari hasil perkembangan teknologi sejak saat usia muda. Salah satu 

contoh yang sangat dekat dengan milenial saat ini, khususnya di Indonesia adalah social media. 

Kedekatan antara milenial dan media sosial seperti tidak dapat dipisahkan. Mereka 

menghabiskan sebagian besar masa hidupnya pada saat terjadi perkembangan yang pesat pada 

dunia teknologi, termasuk media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan 

teknologi secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi milenial dalam berbagai aspek 

kehidupan. Segala elemen kehidupan milenial era terkini tidak terlepas dari teknologi dan 

sosial media, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan termasuk aspek politik. 

Signifikansi jumlah milenial yang dimiliki oleh Indonesia dan perkembangan teknologi yang 

ada serta kedekatan diantara keduanya, membuat para partai politik melihat adanya peluang 

untuk mendapatkan perolehan suara dalam momen demokrasi di Indonesia, seperti dalam 

proses pemilihan umum (pemilu). 

Tidak jarang pada momen demokrasi di Indonesia belakangan ini para partai politik 

menggunakan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Sasaran 

dan target utama mereka adalah para pengguna media sosial yang sebagian besar digunakan 

oleh milenial, untuk menarik simpati dan memperoleh suara mereka. Namun, sangat 

disayangkan, berita dan informasi di media sosial terkait kampanye justru banyak mengandung 

berita hoax dan kampanye negatif berbau SARA. Momen pilkada DKI 2017 merupakan contoh 

nyata dari penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berkampanye dan tidak jarang berbau 

hoax dan kampanye negatif berbau SARA yang memicu konflik serta menimbulkan kebencian 

terhadap kandidat-kandidat tertentu. 

Melihat situasi bahwa tahun 2018 mulai memasuki tahun politik dengan berbagai agenda 

politik yang juga mulai akan terlaksana pada tahun ini, seperti pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah (pilkada) serentak yang masa kampanyenya telah dimulai sejaik bulan Februari 2018, 

maka tidak menutup kemungkinan akan tersebarnya banyak sekali konten kampanye di media 



 

 

sosial. Berdasarkan urgensi tersebut, saya tertarik untuk melihat bagaimana tanggapan milenial 

terhadap keberadaan kampanye politik di media sosial serta pengaruhnya pada rasa 

keingintahuan milenial terhadap perkembangan politik di Indonesia, keterlibatan untuk 

berpartisipasi dalam momen pemilihan, dan sejauh mana media sosial dapat mempengaruhi 

padangan milenial terhadap kandidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggapan Milenial Terhadap Keberadaan Kampanye Politik di Media Sosial 

 

Survei ini dilakukan pada 24 hingga 25 Januari 2018 dan berhasil mengumpulkan 253 

responden milenial yang berumur 18 tahun sampai 22 tahun. Berikut ini adalah pertanyaan-

pertanyaan yang kami ajukan pada survei beserta persentase hasil dari tanggapan milenial 

terhadap pertanyaan tersebut. 

 

1. Jenis kelamin 

 

Proporsi responden laki-laki (43%) dan perempuan (57%) dalam survei ini bisa dikatakan 

seimbang karena perbedaan jumlah responden perempuan dan laki-laki tidak signifikan. 

 

2. Apa pendidikan yang sedang Anda tempuh saat ini? 

Perempuan, 145, 57%

Laki-laki, 108, 43%



 

 

 

Sebagian besar responden (83%) sedang menempuh bangku S1, disusul dengan yang sedang 

menempuh D3/D4 (8%), SMA (6%) dan lainnya (3%). Pada kategori lainnya terdapat 

responden yang sudah lulus S1, sedang menempuh pendidikan S2, dan sudah bekerja. 

 

3. Berapa banyak pengeluaran Anda dalam satu bulan? 

Sebagian besar responden mengeluarkan uang sekitar Rp1000.000,- sampai Rp3.000.000,- 

(55%) setiap bulannya, disusul oleh yang mengeluarkan sekitar kurang dari Rp1.000.000,- 

(37%) kemudian Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,- (6%) dan sedikit dari milenial yang 

mengeluarkan uang lebih dari Rp5.000.000,- (2%) per bulan. 

 

S1, 210, 83%

D3/D4, 20, 8%

SMA, 16, 6%
Others, 7, 3%

Rp1000.000-
Rp3.000.000, 139, 

55%

Kurang dari 
Rp1.000.000, 95, 

37%

Rp3.000.000-
Rp5.000.000, 15, 6%

Lebih dari Rp5.000.000, 
4, 2%



 

 

4. Apakah Anda aktif berorganisasi? 

 

Distribusi antara anggota aktif (37%) dan anggota pasif (37%) bisa dikatakan seimbang. 

Namun, tidak sedikit juga dari milenial yang tidak pernah berorganisasi (16%) dan mempunyai 

jabatan strategis (13%). 

 

5. Seberapa aktif Anda menggunakan media sosial? 

 

Sebagian besar milenial aktif dalam menggunakan media sosial (88%) dan sedikit dari milenial 

yang pasif dalam menggunakan media sosial (12%). Dalam survei ini kami ingin mengetahui 

lebih jauh mengenai pandangan masing-masing pengguna media sosial terkait apa yang 

Anggota aktif, 93, 37%

Anggota pasif, 86, 34%

Mempunyai jabatan 
strategis, 32, 13%

Tidak pernah, 42, 16%

Aktif, 222, 88%

Pasif, 31, 
12%



 

 

dimaksud pengguna aktif (ditanyakan pada yang memilih opsi ‘aktif’) dan apa yang dimaksud 

pengguna pasif (ditanyakan pada yang memilih opsi ‘pasif’). 

 

6. Apa yang disebut pengguna media sosial aktif? (Boleh memilih lebih dari 2 

pilihan) 

Kategori aktif dalam menggunakan media sosial Jumlah  Persentase 

Like 137 18,24% 

Posting Konten 132 17,58% 

Share 123 16,38% 

Komentar 114 15,18% 

Stalking  92 12,25% 

Scrolling 86 11,45% 

Subscribe  61 8,12% 

Lainnya  6 0,80% 

Pada umumnya, pengguna aktif media sosial mayoritas menganggap aktivitas like, posting 

konten, share, komentar, stalking, scrolling, dan subscribe sebagai karakteristik pengguna 

aktif. Namun ada pula yang memilih aktivitas chatting dan exploring sebagai karakteristik 

pengguna media sosial aktif. 

 

7. Apa yang disebut pengguna media sosial pasif? (Boleh memilih lebih dari 2 

pilihan) 

Kategori pasif dalam menggunakan 

media sosial 

Jumlah  Persentase 

Like 20 23% 

Scrolling 19 22% 

Stalking 16 18% 

Subscribe  12 14% 

Komentar  8 9% 

Share  7 8% 

Lainnya  5 6% 



 

 

Pada umumnya milenial yang menggunakan media sosial pasif beranggapan bahwa pengguna 

media sosial pasif adalah mereka yang hanya menggunakan media sosial untuk like, scrolling, 

stalking, subscribe, dan komentar. Hal ini berarti, pengguna pasif media sosial jarang 

menggunakan media sosialnya untuk posting konten. 

 

8. Kapan biasanya Anda membuka media sosial? 

Waktu yang paling banyak digunakan 

untuk mengakses media sosial 

Jumlah  Persentase 

Malam (06:00 PM – 05:00 AM) 177 47% 

Siang (10:00 AM – 02:00 PM) 78 20% 

Sore (02:00 AM – 06:00 AM) 78 20% 

Pagi (05:00 AM – 10.00 AM) 48 13% 

Sebagian besar milenial mengakses media sosial pada waktu malam hari, sekitar pukul 06:00 

sore hingga pukul 05:00 pagi. Namun tidak sedikit pula milenial yang mengakses media sosial 

pada waktu siang dan sore hari, mulai pukul 10:00 pagi hingga pukul 06:00 sore. Dan hanya 

sedikit milenial yang memilih mengakses media sosial pada pagi hari, pukul 05:00 hingga 

10:00 pagi. 

 

9. Media sosial apa yang sering Anda gunakan? 

Media sosial yang paling sering 

digunakan 

Jumlah  Persentase 

Instagram 224 36% 

Line 168 27% 

YouTube 130 21% 

Facebook  49 8% 

Twitter  28 5% 

Lainnya  21 3% 

Media sosial yang paling sering digunakan oleh milenial adalah Instagram, Line, dan YouTube. 

Beberapa media sosial yang juga sering digunakan adalah Facebook dan Twitter. 

 



 

 

10. Untuk apa Anda menggunakan media sosial? 

Tujuan menggunakan media sosial Jumlah  Persentase 

Mencari informasi 219 39% 

Berjejaring 168 30% 

Sharing 116 21% 

Mencari pemasukan 16 3% 

Advokasi  16 3% 

Mencari popularitas 15 3% 

Lainnya  7 1% 

Sebagian besar milenial menggunakan media sosial untuk mencari informasi, berjejaring, dan 

sharing. Namun, ada juga milenial yang menggunakan media sosial untuk advokasi, mencari 

pemasukan, mencari popularitas, komunikasi, dan sebagai sarana hiburan. 

 

11. Apakah Anda mem-follow akun dengan konten politik di media sosial yang Anda 

gunakan? 

 

Proporsi milenial yang mengikuti akun dengan konten politik di media sosial dan yang tidak 

dapat dikatakan hampir seimbang. Namun dapat dilihat bahwa lebih banyak milenial yang tidak 

mengikuti akun dengan konten politik di media sosial (58%) dibandingkan yang mengikuti 

(42%). 

  

Following 
(mengikuti), 

106, 42%
Tidak follow, 147, 

58%



 

 

12. Apakah Anda setuju jika media sosial digunakan untuk kampanye politik? 

 

Milenial pada umumnya tidak setuju jika media sosial digunakan sebagai sarana untuk 

kampanye politik. Selain itu, kami juga menghitung skor rata-rata dari jawaban di atas dan 

menghasilkan skor 49,802 dari 100. Hal ini berarti, milenial pada umumnya merespon netral 

terhadap hal tersebut, meskipun ada sedikit kecenderungan ke arah tidak setuju. 

 

13. Apakah Anda suka dengan adanya konten kampanye politik di media sosial? 

 

Dilihat dari diagram di atas, pada umumnya milenial tidak suka begitu dengan keberadaan 

konten kampanye politik di media sosial. Jika dilihat lebih jauh, penghitungan skor rata-rata 

terhadap pertanyaan tersebut menghasilkan nilai 41,03 dari 100. Hal itu menunjukkan bahwa 
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milenial pada umumnya merespon netral terhadap hal tersebut, meskipun ada kecenderungan 

ke arah tidak suka akan keberadaan kampanye politik di media sosial. 

 

14. Apa yang menarik dari konten kampanye politik di media sosial? 

Yang menarik dari konten kampanye 

politik di media sosial 

Jumlah  Persentase 

Menambah wawasan 138 33% 

Mencari informasi 117 28% 

Bisa dijadikan bahan pembicaraan 102 24% 

Membaca kolom komentar 55 13% 

Lainnya  9 2% 

Sisi menarik yang dilihat milenial dari keberadaan konten kampanye politik di media sosial 

adalah sebagai penambah wawasan, mencari informasi, dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pembicaraan. Selain itu ada juga milenial yang menganggap hal tersebut menarik karena dapat 

membaca kolom komentarnya. 

 

15. Apa yang tidak menarik dari konten kampenye politik di media sosial? 

Yang tidak menarik dari konten 

kampanye politik di media sosial 

Jumlah  Persentase 

Black campaign 206 43% 

Hoax  154 32% 

Membanjiri timeline 59 12% 

Konten membosankan 55 11% 

Lainnya 6 2% 

Milenial pada umumnya beranggapan bahwa konten yang tidak menarik dari kampanye politik 

di media sosial adalah black campaign dan hoax. Namun, tidak sedikit pula milenial yang 

beranggapan bahwa konten tersebut menjadi tidak menarik karena membanjiri linimasa dan 

membosankan.  

 

16. Media sosial mana yang paling banyak berisikan konten kampanye? 



 

 

Media sosial yang paling banyak 

berisikan konten kampanye 

Jumlah  Persentase 

Facebook  145 37% 

Instagram  114 29% 

Twitter  77 20% 

YouTube  28 7% 

Line  21 5% 

Lainnya  3 2% 

Facebook, Instagram, dan Twitter merupakan media sosial yang paling banyak berisi konten 

kampanye politik menurut sebagian besar milenial, kemudian disusul oleh YouTube dan Line 

dengan sedikit perbedaan di antara keduanya. Ada juga 3 responden yang memilih Whatsapp. 

 

17. Apakah kampanye di media sosial dapat menarik minat Anda untuk mengetahui 

perkembangan politik di Indonesia?  

 

Keberadaan konten kampanye politik di Indonesia secara keseluruhan dapat mempengaruhi 

sebagian besar milenial untuk mengetahui perkembangan politik yang ada di Indonesia (65%). 

Namun, ada juga yang menganggap bahwa keberadaan konten kampanye politik tidak 

mempengaruhi mereka untuk mengetahui perkembangan politik di Indonesia (24%), bahkan 

ada juga yang tidak peduli akan keduanya (konten kampanye politik di media sosial dan 

perkembangan politik di Indonesia) (11%). 

Ya, 166, 65%

Tidak, 60, 24%

Tidak peduli, 27, 11%



 

 

18. Apakah kampanye di media sosial membuat Anda ingin berpartisipasi dalam 

momen pemilihan? 

 

Keberadaan kampanye politik di media sosial ternyata membuat milenial pada umumnya 

ingin berpartisipasi dalam momen pemilihan (63%). Namun, tidak sedikit pula milenial 

yang merasa tidak terpengaruh oleh keberadaan kampanye tersebut (37%). 

 

19. Faktor apa yang paling mempengaruhi Anda dalam memilih? 

Faktor yang mempengaruhi 

millennials dalam memilih 

Jumlah  Persentase 

Orangtua/keluarga 105 23,44% 

Media sosial 92 20,54% 

Organisasi  66 14,73% 

Televisi 63 14,06% 

Media cetak 42 9,37% 

Teman  37 8,26% 

Radio  10 2,23% 

Lainnya  33 (terdiri dari > 10 pilihan, 

dengan nilai di bawah 1%) 

7,37% 

Orang tua, keluarga, dan media sosial merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi 

milenial dalam memilih. Opsi ‘Lainnya’ merujuk pada pilihan-pilihan dengan nilai di bawah 

1%, yang meliputi media cetak, agama, diri sendiri, hati nurani, serta kredibilitas, akuntabilitas, 

dan kinerja tokoh. 

Ya, 159, 63%

Tidak, 94, 37%



 

 

20. Seberapa kuat kampanye di media sosial mempengaruhi cara pandang Anda 

terhadap para kandidat? 

 

Keberadaan konten kampanye politik di media sosial pada umumnya cenderung berpengaruh 

pada cara pandang milenial terhadap kandidat. Jika dilihat lebih jauh, hasil penghitungan skor 

rata-rata terhadap pilihan tersebut menghasilkan angka 56,44 dari 100. Hal ini menunjukkan 

bahwa milenial pada umumnya bersikap netral terhadap hal tersebut dengan sedikit 

kecenderungan ke arah berpengaruh. 

 

Inti Sari 

 

 Sebanyak 87,7% dari 253 milenial merupakan pengguna aktif media sosial. 

 Pengguna aktif media sosial menurut milenial adalah mereka yang melakukan aktivitas 

like, posting konten, share, dan komentar di media sosial. 

 Sebanyak 70% milenial menggunakan media sosial pada malam hari, pukul 06:00 p.m. 

hingga 05:00 a.m. 

 Media sosial yang paling sering digunakan oleh milenial adalah Instagram, Line, dan 

YouTube.  

 Milenial menggunakan media sosial untuk mencari informasi, berjejaring, dan juga 

sharing. 

 Sebanyak 51,4% milenial tidak setuju jika media sosial digunakan untuk kampanye, 

dan sebanyak 63,2% milenial tidak menyukai keberadaan kampanye politik di media 

sosial. 
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 Beberapa hal yang menarik bagi milenial dari keberadaan konten kampanye politik di 

media sosial diantaranya keberadaan kampanye politik di media sosial dapat menambah 

wawasan, dapat membantu mencari informasi, dan dapat digunakan sebagai bahan 

pembicaraan. 

 Disamping itu, milenial beranggapan bahwa ada beberapa hal yang tidak menarik dari 

keberadaan konten kampanye di media sosial, yaitu; kampanye politik di media sosial 

banyak mengandung black campaign, hoax, membanjiri timeline, dan konten 

kampanye yang membosankan. 

 Jenis media sosial yang paling bayak mengandung kampanye adalah Facebook dan 

Instaagram. Namun, ada satu media aplikasi komunikasi yang juga banyak menjadi 

sasaran bagi para kandidat untuk menyampaikan ide dan gagasan (berkampanye), yaitu 

Line. 

 Meskipun kebanyakan milenial tidak setuju dan tidak menyukai keberadaan kampanye 

politik di media sosial, namun dapat dilihat bahwa keberadaan kampanye politik di 

media sosial tersebut dapat menarik minat milenial untuk mengetahui perkembangan 

politik di Indonesia. 

 Selain itu, kampanye di media sosial juga membuat milenial tertarik untuk ikut 

berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam momen pemilihan. 

 Faktor yang paling mempengaruhi milenial dalam memilih adalah keluarga dan media 

sosial dengan perbedaan angka presentase sebesar 5,1% diantara keduanya. Mengikuti 

setelahnya organisasi dan televisi. 

 Meskipun cenderung tidak menyetujui dan tidak menyukai keberadaan kampanye 

politik di media sosial, keberadaan kampanye politik di media sosial ternyata cenderung 

mempengaruhi pandangan milenial terhadap para kandidat politik. 

 

Penutup  

 

Survei menunjukkan Facebook dan Instagram sebagai media sosial yang paling banyak berisi 

konten kampanye politik. Faktanya, bukan hanya media sosial seperti Facebook, Instagram, 

Twitter, dan YouTube saja yang cenderung banyak berisikan konten kampanye politik. Namun, 

Line yang merupakan aplikasi komunikasi juga turut menjadi salah satu media yang banyak 

digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan konten-konten kampanye politik. 



 

 

Milenial cenderung tidak setuju dan tidak suka akan keberadaan konten kampanye politik di 

media sosial. Akan tetapi, pada tingkat tertentu, keberadaan kampanye politik di media sosial 

ternyata mampu menarik rasa keingintahuan milenial mengenai keadaan politik di Indonesia. 

Selain itu, keberadaan kampanye politik di media sosial juga mampu menarik minat milenial 

untuk berpartisipasi dalam momen pemilihan. Orang tua, keluarga, dan media sosial adalah 

faktor terbesar yang mampu mempengaruhi milenial dalam memilih. Media sosial juga mampu 

mempengaruhi pandangan milenial terhadap para kandidat meskipun tidak signifikan. 

Pada survei ini masih belum diketahui secara pasti sumber konten seperti apa di media sosial 

yang dapat mempengaruhi pandangan politik milenial, yakni apakah konten tersebut 

disebarkan melalui aku pribadi seseorang, seperti teman, aktivis; akun dari kandidat itu sendiri; 

NGO atau organisasi; dan sebagainya. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tipe akun (sumber konten) seperti apa yang paling mempengaruhi pandangan milenial terhadap 

pilihan politik mereka. Selain itu, menarik pula untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh sampai 

dimana pengaruh ketika partai politik menggunakan public figure seperti artis, social 

influencer, dan selebgram untuk menjadi sebagai tim sukses mereka dalam mempengaruhi 

politik milenial. 

 


