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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini saat perkembangan teknologi komunikasi dan 

transportasi sangat pesat, komunikasi antar manusia juga mengalami perubahan yang 

sangat signifikan. 

Perkembangan teknologi digital memungkinkan dilakukannya komunikasi 

secara dalam jaringan (daring) atau online dengan bantuan jaringan internet sehingga 

orang dapat berkomunikasi tanpa terhalang. 

Internet (interconnection networking) merupakan sebuah jaringan komputer 

yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer dengan jaringan 

komputer lainnya, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data. Internet 

memberikan masyarakat wadah untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien. 

(Bungin 2006, 135)  

Internet mengambil peran penting dalam penyebaran informasi pada saat ini 

di Indonesia. Dalam laporan pada tahun 2019 yang dibuat oleh website / laman 

wearesocial.com (2019) menunjukkan bahwa terdapat 150 juta jiwa di Indonesia 

yang menggunakan internet yaitu sebanyak 56 persen dari total populasi penduduk 

Indonesia sebanyak 268,2 juta jiwa. 
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Gambar 1.1. 

Mobile, Internet and Social Media User in Indonesia 

Source: wearesocial.com (2019) 

 

Laporan pada tahun 2019 oleh wearesocial.com ini menunjukkan bahwa 

terdapat lebih dari setengah penduduk di Indonesia yang menggunakan internet. Hal 

ini menandakan bahwa internet memiliki peran penting dalam penyebaran informasi 

di Indonesia dengan terdapatnya banyak penduduk Indonesia yang menggunakan jasa 

internet. 

Internet itu sendiri merupakan salah satu terobosan dari kemajuan teknologi 

komunikasi pada saat ini yang merupakan landasan bagi new media. New media 

menurut Mondry (2008) merupakan media yang menggunakan internet, media online 

berbasis teknologi, berkarakter flesibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi 

secara privat maupun secara publik. Salah satu jenis media dari media baru adalah 

media sosial. 
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Media sosial seperti yang dijelaskan oleh Kaplan & Haenlein (2010) 

merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya 

untuk menciptakan serta bertukar konten yang dibuat oleh penggunanya itu sendiri 

juga. Lebih lanjut Kaplan & Haenlein menjelaskan bahwa media sosial pada saat ini 

merupakan hasil dari perkembangan teknologi komunikasi yang umumnya digunakan 

untuk melakukan berbagai aktifitas sosial, seperti berbagi foto atau video kegiatan 

yang dilakukan oleh penggunanya, lalu dapat juga menjadi sarana penyebaran 

informasi seperti berita maupun pengetahuan umum. Contoh dari media sosial itu 

sendiri adalah seperti Instagram, Facebook, Twitter dan masih banyak lagi yang 

lainnya. 

Baruah (2012) menjelaskan media sosial banyak digunakan untuk 

berkomunikasi, dan penggunanya dapat terdiri dari individu, kelompok, komunitas, 

organisasi bahkan perusahaan dan pemerintah. Banyak kelompok yang menggunakan 

media sosial untuk melakukan kegiatan penyebaran informasi ini salah satunya 

adalah Indonesia Berbicara. Indonesia Berbicara memiliki tujuan untuk menyebarkan 

kesadaran berpolitik bagi generasi muda di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh 

Kevin Tan selaku founder dari Indonesia Berbicara dalam video youtube akun 

komunitas. 

Terciptanya tujuan tersebut berawal dari banyaknya survei sosial yang 

mengungkapkan bahwa generasi muda cenderung tidak peduli tentang politik, mereka 

memilih untuk apatis tentang politik. Pendiri dari Indonesia Berbicara berpendapat 

bahwa walaupun kita berbeda suku, ras dan agama namun Indonesia rumah kita 
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bersama dan sekeruh apapun politik yang ada kita sebagai anak muda seharusnya 

tidak melihat sisi negatifnya. Seperti terdapat dalam artikel “Lewat Indonesia 

Berbicara, Kevin Tan Ajak Pemuda Melek Politik,” yang ditulis oleh Muhammad 

Gustirha Yunas pada Liputan6.com: 

Bagi saya Indonesia rumah kita bersama, mau kita berbeda suku, ras dan 

agama, mungkin seberapa jauh politik itu keruh, seharusnya kita sebagai anak muda 

jangan lihat sisi negatifnya (Kevin Tan, 2018) 

Indonesia Berbicara menjadi sebuah organisasi sosial yang mendorong anak 

muda semakin peduli terhadap politik bahkan terjun ke politik. Dengan anggotanya 

yang sebagian besar merupakan generasi muda Indonesia Berbicara terus mencoba 

untuk menggunakan cara yang relevan dengan generasi muda dalam setiap 

kegiatannya seperti dengan menggunakan berbagai media sosial dalam menjangkau 

generasi muda. 

Indonesia Berbicara menggunakan berbagai media sosial untuk melakukan 

penyebaran informasi seputar organisasinya seperti Facebook dengan nama halaman 

Indonesia Berbicara, lalu Instagram dengan akun @indonesiaberbicara, serta Twitter 

dengan nama akun @bicarainpolitik, lalu terdapat juga portal website yaitu 

www.indonesiaberbicara.org. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

Indonesia Berbicara terbentuk karena keinginan anak muda untuk 

menumbuhkan kepedulian dan pemahaman terhadap politik di kalangan sesama anak 

muda. Kurangnya rasa peduli terhadap politik dapat disebut juga sebagai apatisme 

politik. Harder dan Krosnick (2008) menjelaskan bahwa apatisme politik dapat dilihat 

dari kurangnya minat akan informasi seputar politik dan kurangnya minat untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan politik. 

Kurangnya rasa peduli generasi millenial terhadap politik di Indonesia 

ditunjukkan oleh IDN Research Institute sebuah institusi independen yang meriset 

tentang isu, tren dan sikap yang membentuk perilaku generasi millenial Indonesia 

bersama dengan Alvara Research Center sebuah institusi riset Indonesia yang banyak 

melakukan kegiatan penelitian di bidang marketing, sosial, ekonomi, politik hingga 

sosial media. 

Melalui Indonesia Millenial Report 2019 oleh IDN Research Institute dan 

Alvara Research Center pada 20 Agustus 2018 sampai 6 September 2018 di 12 kota 

besar di Indonesia antara lain Medan, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Manado, Denpasar dan Mataram 

terhadap 1400 responden yang disebut dari generasi millenial yaitu yang berada 

dalam golongan usia 20-35 tahun. 

Dalam laporan tersebut IDN Research Institute menyebutkan bahwa hanya 

terdapat 23.4 persen Generasi Millenial yang mengikuti berita atau isu tentang politik 
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di Indonesia, menurut hasil survei tersebut berita politik di Indonesia dianggap cukup 

berat, rumit dan membosankan sedangkan mereka lebih senang dengan berita-berita 

ringan dan dekat dengan dirinya yaitu seperti hal-hal seputar lifestyle, film dan 

teknologi. 

Apatisme politik di kalangan anak muda ini menjadi isu tersendiri bagi para 

pengamat politik di Indonesia dan hal ini memicu permasalahan yang menyangkut 

kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Terutama dikarenakan saat ini 

pemilih dari generasi muda diperkirakan mencapai 40 hingga 45 persen dari jumlah 

pemilih nantinya. Seperti yang ditulis dalam artikel “Survei Alvara: Milenial Cuek 

Terhadap Politik,” yang ditulis oleh Akmal Fauzi dalam situs mediaindonesia.com: 

PEMILIH dari generasi milenial diperkirakan mencapai 40% sampai 45% 

pada Pemilu 2019. Pun demikian, dari jumlah itu, sebagian besar pemilih milenial 

apatis terhadap politik (Ali Hasanuddin, 2018) 

Isu mengenai apatisme politik ini bukan merupakan isu yang baru, bahkan di 

negara-negara lain di luar Indonesia pun juga mengalaminya, seperti di Singapura 

pada tahun 2011, Amerika Serikat pada tahun 2014,  namun peneliti melihat bahwa 

belum terdapat banyak kelompok terutama di Indonesia yang memiliki fokus untuk 

mengatasi isu ini. 

Peneliti melihat bahwa terdapat sebuah kelompok di Indonesia yang memiliki 

visi untuk mengatasi isu ini yaitu Indonesia Berbicara. Peneliti melihat Indonesia 

Berbicara sudah mendapatkan tempatnya di masyarakat Indonesia seperti dengan 
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diundangnya tim dari Indonesia Berbicara ke stasiun televisi yang sudah terkenal di 

Indonesia seperti NET TV dalam program Indonesia Morning Show dan juga SCTV 

dalam program Liputan6. 

Banyaknya jumlah pengguna media sosial di kalangan generasi muda ini 

mendukung langkah Indonesia Berbicara dalam menggunakan media sosial seperti 

facebook dan instagram untuk menjalankan program-programnya agar program-

programnya dapat lebih terarah bagi anak muda dan agar dapat mencapai 

khalayaknya dengan lebih mudah. 

Gambar 1.2. 

Social Media Audience Profile 

Source: wearesocial.com (2019) 
 

Berbagai program yang dilakukan Indonesia Berbicara dilancarkan melalui 

media sosial. Penggunaan media sosial dapat dikatakan sangat tepat dikarenakan 

platform media sosial yang digunakan merupakan platform yang dapat digunakan 
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dengan mudah dan tanpa dikenakan biaya, namun juga disesuaikan dengan target 

pasar mereka yaitu generasi muda dan media sosial menjadi platform yang 

memudahkan Indonesia Berbicara untuk menggapai hingga berinteraksi dengan target 

pasarnya, seperti yang terdapat dalam gambar 1.2. yang diungkapkan oleh 

wearesocial.com pada tahun 2019 bahwa pengguna media sosial di kalangan generasi 

muda saat ini dengan rentang umur 18 hingga 24 tahun adalah sebanyak 33 persen 

dengan komposisi 15 persen perempuan dan 18 persen pria, lalu pada rentang umur 

25 hingga 34 tahun adalah sebanyak 33 persen dengan komposisi 14 persen 

perempuan dan 19 persen pria yang berarti total adalah sebanyak 66 persen dari total 

sebanyak 150 juta pengguna. 

Berangkat dari rendahnya rasa peduli anak muda terhadap politik baik itu 

dalam penggunaan atau pemanfaatan internet maupun dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia nantinya 

Indonesia Berbicara perlu memiliki strategi komunikasi yang komprehensif dan 

mendalam untuk bukan hanya meningkatkan kontribusi anak muda namun juga 

mengubah persepsi masyarakat Indonesia terutama generasi muda tentang dunia 

politik yang mungkin cenderung dipersepsikan sebagai hal yang tidak menarik 

bahkan negatif. Penelitian ini berfokus untuk melihat dan menganalisa bagaimana 

political awareness campaign yang dilakukan Yayasan Indonesia Berbicara melalui 

media sosial. 
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I.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana Political Awareness Campaign Yayasan Indonesia Berbicara melalui 

media sosial? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana Yayasan Indonesia Berbicara menggunakan media sosial 

dalam melakukan Political Awareness Campaign. 

2. Mengetahui bagaimana Yayasan Indonesia Berbicara menarik perhatian dari target 

khalayaknya. 

3. Mengetahui bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan 

Indonesia Berbicara dalam Political Awareness Campaign yang dilakukannya. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Kegunaan Akademis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar dapat menambah pengetahuan 

dan referensi bagi para akademisi lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan 

topik yang sama, terutama dalam membuat strategi komunikasi melalui media sosial. 

I.5.2. Kegunaan Praktis 
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Melalui penelitian ini, peneliti ingin berkontribusi sebagai sebuah evaluasi 

dalam strategi komunikasi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok sosial dalam 

meraih tujuannya masing-masing. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian dengan topik konstruksi sosial melalui media film ini terdiri dari 

enam bagian atau bab.  

Pada bab satu, Pendahuluan, akan dibahas tentang latar belakang dan 

mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini. Pada bagian ini juga 

peneliti akan menjelaskan tentang identifikasi masalah serta rumusan masalah yang 

ada, lalu tujuan dari penelitian ini dan signifikansi penelitian ini. 

Bab dua, Objek Penelitian, memberikan penjelasan mengenai objek yang akan 

diteliti. Berdasarkan judul dari penelitian ini, objek dari penelitian ini adalah Yayasan 

Indonesia Berbicara dan akun Instagram @indonesiaberbicara. 

Bab tiga, Tinjauan Pustaka, peneliti akan menjelaskan teori dan konsep yang 

digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini, yaitu diawali dengan komunikasi, 

komunikasi massa, media baru, kampanye, political awareness, dan political 

awareness campaign. 

Bab empat, Metodologi Penelitian, berisi penjelasan mengenai metode-

metode yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan menjawab 
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rumusan masalah. Metodologi yang akan digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. 

Bab lima, Hasil dan Pembahasan, berisi hasil dari penelitian ini dan 

pembahasan yang mengaitkan hasil dengan teori yang digunakan dalam penelitian. 

Bab terakhir, Bab enam, Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari 

peneliti mengenai penelitian ini serta saran dari peneliti untuk meningkatkan kualitas 

dari yang diteliti. 


